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Nr.   70 din 22.04.2019   

       

 

Notă prin care Raportul Intermediar de selecție devine  

Raport Final de selecție  

 

 
Prin prezenta subsemnatul, Ranga Sorin Radu, în calitate de Reprezentant legal al 

GAL Câmpia Transilvaniei, îmi asum emiterea notei prin care Raportul Intermediar de 

selecție nr.  67/ 16.04.2019 aferent Măsurii 1/ 6B " Valorificarea patrimoniului natural și 

cultural"  , sesiunea 26.02.2019-29.03.2019, devine Raport final de selecție. 

Procedura de evaluare și selecție s-a desfășurat prin parcurgerea următoarelor etape: 

-În perioada 26.02.2019-29.03.2019 a fost prevăzută lansarea sesiunii de depunere de 

cereri de proiecte pe Măsura 1/ 6B " Valorificarea patrimoniului natural și cultural”, fondul 

disponibil : 163.964 euro. Au fost depuse două proiecte în valoare de 99.778,15 euro. 

-Cei doi responsabili tehnici au verificat conformitatea și eligibilitatea.   

 -Au fost completate fișele pentru conformitate și eligibilitate.  

 -Până la 4.04.2019 au fost evaluate proiectele. A fost stabilită data întrunirii 

Comitetului de selecție pe 16.04.2019 

 -Experții au acordat punctajul fiecărui proiect eligibil. 

 -În urma finalizării evaluării proiectelor conforme și eligibile, experții au întocmit 

Raportul de selecție intermediar cu numărul 67/ 16.04.2019. 

 -Selecția proiectelor s-a efectuat de către Comitetul de selecție în baza criteriilor de 

selecție enunțate în Fișa Măsurii și detaliate în Ghidul Solicitantului. Astfel în data de 

16.04.2019 s-a întrunit Comitetul de selecție împreună cu reprezentanții CDRJ au semnat 

Raportul intermediar de selecție prin intermediul căruia au fost selectate proiectele depuse de 

Comunele Cămărașu și Ungurașu, cu titlul „ ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PT. 

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ȘI EXPLOATAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN 

COMUNA CĂMĂRAȘU, JUDEȚUL CLUJ ”, respectiv ”AMENAJARE TEREN DE TENIS 

LOCALITATEA UNGURAȘ, COMUNA UNGURAȘ, JUDEȚUL CLUJ ”. 

  -A fost întocmit și semnat Formularul de verificare a procesului de selecție cu nr. MM 

9196/16.04.2019. 

-În perioada 16.04.2019 - 22.04.2019 nu au fost depuse contestații. 

 

 După parcurgerea tuturor etapelor , asupra Raportului intermediar de selecție nu au 

intervenit modificări , iar acesta devine Raport final de selecție la data semnării Notei. 

 

 

Reprezentant legal, 

Ranga Sorin Radu 



 


