
 

 

 

 
 

 

 
 

ANUNT  

SELECTIE REPREZENTANTI SECTOR PRIVAT / REPREZENTANTI 
SOCIETATE CIVILA / PERSOANE FIZICE RELEVANTE, CA MEMBRI 

ASOCIATI IN GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „TARGOVISTEA EGALITATII DE 
SANSE” 

 

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala „TARGOVISTEA EGALITATII DE 

SANSE”, ca urmare a noului instrument de dezvoltare teritorială propus de 

Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea 

combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea 

implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat 

local extins și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), 

reprezentat de Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea 

Comunității (DLRC), coroborat cu implementarea proiectului “Targovistea 

Egalitatii de Sanse”, in cadrul caruia au fost desfasurate activitati de animare 

a teritoriului, in vederea ridicarii nivelului de constientizare al comunitatii asupra 

problemelor cu care se confrunta, pe de o parte si posibilitatea participantilor de 

a dezvolta proiecte la nivelul zonelor urbane marginalizate sau la nivelul zonei 

functionale, pe de alta parte,  organizeaza selectie transparenta de MEMBRI 

ASOCIATI, avand ca scop dezvoltarea si optimizarea operationala a Grupului 

de Actiune Locala. 

➢ Reprezentantii sectorului privat sunt operatori economici 

(persoane fizice autorizate, asociatii familiale, intreprinderi 

individuale, profesii libere, microintreprinderi, firme mici, mijlocii 

sau mari) si organizatii de reprezentare ale acestora, camere de 

comert, cooperative, entitati de economie sociala, intreprinderi 

sociale de insertie, furnizori de servicii etc; 

➢ Reprezentantii societatii civile sunt ONG-urile, asociatiile 

(inclusiv asociatii de proprietari), fundatiile, furnizorii de servicii 

sociale in conditiile legii, unitatile de cult etc; 

➢ Persoanele fizice relevante sunt reprezentanti ai grupurilor 

tinta definite in SDL – persoana din comunitatile marginalizate 

aflata in risc de saracie sau excluziune sociala – si cetatean de pe 



 

 

 

 
 

 

raza teritoriului SDL (din ZUM si ZUF), care este interesata sa 

participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau 

evaluarea SDL. 

 

PROCEDURA DE ADERARE: 

1. Reprezentantii sectorului privat pot depune cererea de aderare, 

conform formularului atasat, pana la data de 30.09.2019. 

Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente: 

- Scrisoare de intentie (scurta prezentare a solicitantului si motivatia 

pentru care reprezentantul sectorului privat doreste sa adere la 

GAL); 

- Copie C.I. reprezentant legal; 

- Copie certificat de inregistrare fiscala; 

- Certificat de cazier fiscal; 

- Certificat de atestare fiscala; 

- Decizie cu privire la desemnarea unei persoane care sa reprezinte 

entitatea privata in GAL, precum si copia C.I. a acesteia.   

 

2. Reprezentantii societatii civile pot depune cererea de aderare, 

conform formularului atasat, pana la data de 30.09.2019. 

 

Cererile vor fi insotite de urmatoarele documente: 

- Scrisoare de intentie (scurta prezentare a solicitantului si 

motivatia pentru care reprezentantul societatii civile doreste sa adere la 

GAL); 

- Copie C.I. reprezentant legal; 

- Copie certificat de inregistrare fiscala; 

- Certificat de cazier fiscal; 

- Certificat de atestare fiscala; 

- Decizie cu privire la desemnarea unei persoane care sa reprezinte 

entitatea privata in GAL, precum si copia C.I. a acesteia.   

 

 

 



 

 

 

 
 

 

3. Persoanele fizice relevante pot depune cererea de aderare, 

conform formularului atasat, insotita de copie C.I. si cazier judiciar, pana 

la data de 30.09.2019. 

 

N.B. 1 ! 

❖ Se vor excepta de la plata cotizației membrii persoane fizice relevante, în 

special cele din ZUM tintite, fără ca acest fapt să afecteze dreptul acestora 

de a fi aleși și de a avea drept de vot în Consiliului Director, conform 

prevederilor art.10.3 din Statutul Asociatiei. 

 

N.B. 2 ! 

• Nici autoritatile publice, nici un alt grup nu pot avea drept de vot mai 

mare de 50%; 

• Cel putin 50% din voturile ce tin de selectia propunerilor de proiecte 

trebuie sa vina din partea partenerilor din sectorul non-public. 

 

 

✓ Cererile de aderare se vor depune in plic sigilat, la secretariatul 

GAL, din Calea Domneasca, nr. 216, cu mentiunea „In atentia 

ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „TARGOVISTEA 

EGALITATII DE SANSE”; 

 

✓ In cazul in care cererile nu vor fi insotite de toate documentele,  

prin intermediul clarificarilor scrise se va solicita completarea 

dosarului, intr-un termen care sa nu depaseasca 5 zile. Daca 

solicitantul nu clarifica situatia, cererea sa nu va fi supusa 

validarii;   

 

✓ Analiza cererilor, in vederea indeplinirii conditiilor de aderare, va 

fi facuta de catre Consiliul Director al GAL; 

 

✓ Validarea cererilor va fi facuta de catre Consiliul Director al 

GAL; 

 



 

 

 

 
 

 

✓ Secretarul GAL va instiinta solicitantul (telefonic, prin e-mail sau 

prin transmiterea unei adrese scrise), atat in momentul 

constatarii indeplinirii conditiilor de aderare, cat si asupra  

validarii sale in AGA; 

 
✓ Solicitantul devine membru asociat, incepand cu ziua urmatoare 

instiintarii asupra validarii sale de catre Consiliul Director; 

 

✓ Persoana de contact: Secretar – Ilie Roxana Mihaela – 0785 115 071. 

 

 

 

 

 

 

 


