Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel
Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 282, judeţul Argeş
E-mail : galcampulung@gmail.com

CORRIGENDUM nr.2
privind modificarea GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU INTERVENȚII POR ÎN CADRUL SDL
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CÂMPULUNG MUSCEL, respectiv a Apelului de fișe de proiecte

Având în vedere:
• O.G. 26/2000 privire la asociaţii și fundaţii aprobată prin Legea 246/2005, cu modificările şi completările
ulterioare;
• O.U.G nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O.U.G 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020 cu modificările și completările ulterioare;
• Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală Privind Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală la
Nivelul Orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa III a mecanismului DLRC-2019;
• Actul constitutiv și Statutul Asociaţiei;
• Ghidul solicitantului - condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte
POR/2018/9/9.1/1/7 regiuni, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea
Comunității (DLRC);
• Procedura de Evaluare și Selecție a Fișelor de Proiecte depuse la Asociația Grupul de Acțiune Locală
Câmpulung Muscel;
 Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/
Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din
mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC),
aprobat prin Ordinul nr.1387/2.04.2020 al ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
• Hotărărea Consiliului Director nr.30 din 26.10.2020.

Președintele Asociației GAL Câmpulung Muscel
emite prezentul Corrigendum:
Art.1. GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU INTERVENȚII POR ÎN CADRUL SDL GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
CÂMPULUNG MUSCEL:
 Fișa intervenției #2 Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc din zona Cazărmilor, modernizarea
spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL.
 Fișa intervenției #7 Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate.
 Fișa intervenției #16 Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora.

 Fișa intervenției #23 Reabilitarea unui spațiu cu destinația de centru medico-social integrat și construirea de
băi de tip comunal.
Va suferi următoarele modificări:
1. În cadrul Subcapitolului 2.2 Care este perioada în care pot fi depuse proiectele? la pagina 15:
 Data și ora de închiderii a depunerii de fișe de proiecte: 29.10.2020, ora: 15.00.
Se modifică și va avea următorul cuprins
• Data și ora de închiderii a depunerii de fișe de proiecte: 28.11.2020, ora: 15.00.
2. De asemenea, se actualizează pe prima pagină data variantei publicării Ghidului în consultare publică,
cu 30.10.2020.
Art.2. APELUL DE SELECȚIE pentru depunerea fișelor de proiecte POR/GAL CÂMPULUNG
MUSCEL/2020/9/2/OS9.1 în vederea selectării de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung
Muscel în cadrul SDL – etapa a III-a a mecanismului DLRC, se modifică după cum urmează:
1. În cadrul secțiunii II.Detalii administrative despre lansarea apelului și calendarul de desfășurare la
pagina 1.
b) Data limită de depunere a propunerilor de proiecte
29.10.2020, ora: 15.00.
Se modifică având următorul cuprins:
b) Data limită de depunere a propunerilor de proiecte
28.11.2020, ora: 15.00.
Art.3 Prevederile prezentului Corrigendum intră în vigoare începând cu data publicării pe pagina de
internet a Asociației GAL Câmpulung Muscel http://galcampulung.ro/.
Art.4 Asociația GAL Câmpulung Muscel va duce la îndeplinire prevederile prezentului corrigendum.

Președintele Asociației GAL Câmpulung Muscel
Vasilescu Mihail

