Formularul C 3.2.2.1L – Notificare privind modificarea Acordului-cadru de finanțare
Nr. SLIN/R2/737/19.10.2021
NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA Acordului-cadru de finanțare
19400084011621018321/10.11.2016
Beneficiar: „ASOCIATIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTAREA MICROREGIUNII VALEA
CALNAULUI-BUZAU”.
Titlul proiectului: „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Stimate domn Popescu Constantin Aurel,
În urma analizării Notei explicative și a documentelor justificative atașate privind
modificarea Acordului-cadru de finanțare nr. 19400084011621018321 /10.11.2016 înregistrată la
OJFIR BUZAU cu nr.1139/18.10.2021 prin care se solicită aprobarea modificarii:
- Valorii totale a Acordului-Cadru de finanțare;
- Anexei I la Acordul – cadru de finanțare, privind modificarea valorilor globale aferente
Contractelor de finanțare.
– Anexei III la Acordul-cadru de finantare ,pentru proiecte finantate prin sub-masura 19.4,
propunem spre aprobare modificarea solicitată, pentru următoarele considerente:

1. La data de 16.01.2020, între Asociatia “Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea
Cilnaului – Buzau” în calitate de Beneficiar și AFIR în calitate de Autoritate Contractantă s-a semnat
Contractul de finanțare subsecvent 2 - C19402084011621018321 cu valoarea totala de 1.727.222,62
lei / 381.748,84 euro;
 In urma Notificarii AM-PNDR nr.221390/12.07.2021 privind bonusarea suplimentara a
Grupurilor de Actiune Locala, a crescut valoarea Anexei 4 – Buget SDL, de la 1.908.998,31 euro la
2.054.694,31 euro. Conform Hotararii AGA nr..15/23.07.2021, s-a luat in considerare realocarea
sumei de 145.947 euro aferenta cresterii bugetului SDL 2014 – 2020, dupa cum urmeaza :
 In cadrul bugetului pentru Contractul Subsecvent 2:
 26.189,4 euro din suma bonusarii, va fi repartizata catre Submasura 19.4 – „Sprijin pentru
cheltuieli de functionare si animare” ;
 116.757,6 euro din suma bonusarii, va fi repartizata catre Submasura 19.2 – „Sprijin pentru
implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala”, suma ce va fi realocata in
cadrul Masurii M3/3A – Agricultura competitiva in teritoriul GAL.
 In cadrul bugetului pentru Contractul Subsecvent 3:
 3.000 euro din suma bonusarii, va fi repartizata catre Submasura 19.4 – „Sprijin pentru
cheltuieli de functionare si animare”. A fost verificata si respectata alocarea de minim 10% din
valoarea totala a Acordului cadru de finantare.

Suma directionata in cadrul subMasurii 19.2, va fi utilizata pentru finantarea Masurii M3/3A –
Agricultura competitiva in teritoriul GAL, pentru a contribui la indeplinirea criteriilor de selectie care
au fost punctate la evaluarea SDL si indeplinirea obiectivelor specifice ale acesteia, in conformitate
cu nevoile identificate in teritoriul GAL.
In conformitate cu prevederile manualului de procedura pentru coordonarea, verificarea si
monitorizarea implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala, evaluarea propunerii de modificare a
SDL a fost realizata la nivelul CDRJ Braila si la nivel central in cadrul SLIN, conform de aprobare Nr.
221672/27.09.2021, privind propunerea de modificare a SDL Nr.1, administrativa, anul 2021 a
Asociatia „Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului – Buzau”.

FORMULAR DE BUGET - ANEXA I – Buget totalizator aferent functionarii GAL si animarii
teritoriului, defalcate pe valori globale aferente Contractelor de finantare (exprimate in euro),
aprobat de Adunarea Generală a G.A.L. Asociatia „Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii
Valea Cilnaului-Buzau”in data de 30.09.2021
Nr.
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Modificarile propuse nu afecteaza conditiile criteriilor de eligibilitate si selectie in baza carora GAL a
fost selectat.
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