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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea I - Titlul proiectului de act normativ 

Hotărârea Guvernului privind recunoaşterea Asociației GAL Valea Dunării Sudolt, județul Dolj ca fiind de 
utilitate publică 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 
actuale  

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările 
ulterioare, o asociație sau fundaţie poate fi recunoscută de către 
Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii: 

a)activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor 
colectivităţi, după caz; 

b)funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele 
stabilite, făcând dovada unei activităţi neîntrerupte prin acţiuni 
semnificative; 

c)prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei 
activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori 
proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi 
de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei 
depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică; 

d)deţine un patrimoniu, logistică, membri şi personal angajat, 
corespunzător îndeplinirii scopului propus; 

d1)valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în 
parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial/de 3 ori 
valoarea salariului brut pe ţară garantat în plată; 
e)face dovada existenţei unor contracte de colaborare şi parteneriate cu 
instituţii publice sau asociaţii ori fundaţii din ţară şi din străinătate; 

f)face dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce priveşte 
scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor 
autorităţi competente din ţară sau din străinătate, care recomandă 
continuarea activităţii. 

În temeiul dispozițiilor legale mai sus menționate, Asociaţia GAL Valea 
Dunării Sudolt, județul Dolj, persoană juridică de drept privat fără scop 
patrimonial este înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor în baza 
Încheierii din 29.08.2016, emisă de Judecătoria Segarcea în dosarul nr. 
1336/304/2016, rămasă definitivă la data de 12.09.2016, prin neapelare. 

Asociaţia GAL Valea Dunării Sudolt, județul Dolj a solicitat recunoaşterea 
statutului de utilitate publică, adresând Guvernului României o cerere în 
acest sens, conform prevederilor actului normativ amintit anterior, la 
care au fost anexate documentele prevăzute de art. 39 alin. (11) din 
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acelaşi act normativ. 

Activitatea Asociaţiei GAL Valea Dunării Sudolt, județul Dolj se 
circumscrie sferei de competenţă a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale (MADR), întrucât asociația își desfășoară activitatea în spațiul rural 
și este finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

Ca urmare a analizei documentelor transmise de Asociaţia GAL Valea 
Dunării Sudolt, MADR a constatat următoarele: 

Sediul Asociaţiei GAL Valea Dunării Sudolt este înregistrat în Comuna 
Bârca, str. Mihai Viteazul, nr. 244 (Căminul Cultural), județul Dolj. 

Activitatea Asociației GAL Valea Dunării Sudolt se desfăşoară în spațiul 
rural, în interes general sau al unei colectivităţi, așa cum se poate reliefa 
din proiectele pe care aceasta le întreprinde la nivelul teritoriului.  

Numărul de locuitori cuprinşi în teritoriul Asociaţiei GAL Valea Dunării 
Sudolt, județul Dolj este de 73.670 locuitori iar suprafaţa teritoriului GAL 
de 1.525,76 km². 

În componența Asociației GAL Valea Dunării Sudolt se regăsesc în prezent 
48 de membri după cum urmează: parteneri din sectorul public, în număr 
de 19 UAT-uri (17 comune și 2 orașe), parteneri din sectorul privat, în 
număr de 15 membri și reprezentanți ai societății civile, în număr de 14. 
Astfel, Asociația GAL Valea Dunării Sudolt a fost constituită în scopul 
dezvoltării socio-economice a microregiunii reprezentate de cele 19 UAT-
uri. 

Conform Statutului Asociației, misiunea asociației este dezvoltarea 
durabilă a comunităților din Microregiunea Asociația GAL Valea Dunării - 
Sudolt (localitățile Afumati, Barca, Bechet, Bistret, Carna, Calarasi, 
Catane, Dabuleni, Gangiova, Gighera, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, 
Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta și Valea Stanciului, din 
sudul judetul Dolj), precum și a partenerilor privați de pe teritoriul 
Asociației. 

Scopul asociației este dezvoltarea socio-economică și culturală a 
comunităților rurale și mic urban din Asociația GAL Valea Dunării - Sudolt  
prin implicarea activă și responsabilă în cadrul parteneriatului public-
privat a tuturor factorilor locali de decizie interesați din această zonă, 
precum și realizarea de acțiuni caritabile și de susținere. 

Obiectivele Asociației GAL sunt: realizarea și implementarea strategiei de 
dezvoltare a Asociației GAL Valea Dunării - Sudolt în conformitate cu 
principiile și cerințele P.N.D.R., în special ale măsurii LEADER; 
valorificarea eficientă a resurselor umane, naturale și financiare 
disponibile la nivel local și atragerea de noi resurse externe pentru 
dezvoltarea comunităților din microregiune; stimularea dezvoltării 
economico-sociale echilibrată și armonioasă a microregiunii;  
reconstrucția ecologică și conservarea ariilor natural protejate, inclusiv 
situri Natura 2000; conservarea și valorificarea patrimoniului material și 
spiritual al zonei, inclusiv restaurarea și conservarea siturilor; susținerea 
inițiativelor antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea comunităților 
locale din microregiune; utilizarea parteneriatului public-privat în 
definirea și implementarea politicilor publice de dezvoltare; promovarea 
parteneriatelor regionale, naționale și internaționale; animarea și 
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coordonarea tuturor actorilor locali implicați în dezvoltarea teritoriului, 
încurajarea tinerilor prin programe și proiecte specifice prin care să 
ramână/să se stabilească în comunitățile din microregiune; încurajarea 
inițiativelor și entităților societății  civile din microregiune; promovarea și 
conservarea valorilor tradiționale morale, culturale și de cult a 
mesteșugurilor și ocupațiilor tradiționale; dezvoltarea agriculturii și a 
industriei agro-alimentare în comunitățile din microregiune; susținerea 
inițiativelor și promovarea antreprenoriatului social local și regional; 
stimularea grupurilor marginalizate și dezavantajate prin dezvoltarea 
spiritului lor antreprenorial, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață 
în comunitățile din care provin; dezvoltarea activităților non-agricole în 
comunitățile rurale și mic urbane ale organizației. 

De asemenea, pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor Asociația 
desfasoară urmatoarele tipuri de activități:  dezvoltarea și implementarea 
de programe și proiecte comunitare în comunitățile microregiunii; 
activități de strângere de fonduri/atragere de resurse, inclusiv din fonduri 
europene; programe de instruire/formare; activități de informare și 
consultanță în domeniul dezvoltării comunitare și rurale; editare de 
materiale informative, broșuri și alte publicații în formă tiparită, 
electronică sau pe alte suporturi; organizarea de întâlniri pe tema 
dezvoltării comunitare și rurale precum și pe alte teme de interes, 
acordarea de burse și/sau granturi; organizare de conferințe, cursuri și 
seminarii și alte activități instructiv-educative; proiecte și programe 
culturale și artistice; programe și proiecte pentru copii și tineret; 
programe și proiecte pentru protejarea și conservarea în mediul 
înconjurător și a biodiversității naturale; realizarea parteneriatelor cu 
autoritățile publice locale, regionale și naționale; dezvoltarea și 
implicarea în proiecte de economie socială, în programe de cercetare, 
conștientizare, incluziune activă, antreprenoriat social și dezvoltare 
sustenabilă pentru a crea oportunități de ocupare și incluziune socială pe 
piața muncii a grupurilor marginalizate social și dezavantajate; asigurarea 
serviciilor de management și consultanță, scriere și implementare de 
proiecte, programe, studii de piață, strategii, planuri de afaceri etc.; 
Activități specifice P.N.D.R. în special măsura LEADER; organizarea de 
evenimente de interes comunitar (serbări câmpenești, celebrări de 
hramuri, evenimente cultural-educative, serbări, baluri, festivaluri,  
concursuri, etc.); activități de protejare și îmbunătățire a calității 
mediului înconjurător din microregiune și din alte comunități din Oltenia. 

În perioada 29.08.2016 (data acordării personalității juridice a Asociației 
GAL VDS) și 09.01.2017 au fost desfășurate activități pregătitoare pentru 
semnarea Contractului de finanțare cu AFIR. În urma sesiunii de depunere 
a Strategiilor de Dezvoltare Locală în anul 2016, Strategia de Dezvoltare 
Locală a Asociației GAL Valea Dunării Sudolt a fost selectată având 2 
componente: cea de funcționare/animare și cea destinată beneficiarilor 
din teritoriul ocupat de UAT-urile componente și care cuprinde 10 măsuri 
de finanțare.  

În acest sens, în data de 10.01.2017 a fost semnat Acordul Cadru de 
Finantare cu nr. C 19401198011641711979 între Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale și Asociația GAL Valea Dunării Sudolt pentru proiectul 
cu titlul “Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” (submăsura 
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19.4), având o valoare totală de 728.903 euro, iar perioada de 
implementare este 10.01.2017 – 31.12.2023. Acordul de finanțare 
cuprinde 3 Contracte de finanțare subsecvente (I – 10.01.2017 – 
31.12.2019, II – 01.01.2020 – 31.12.2021, III – 01.01.2022 – 31.12.2023).  

De asemenea, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a emis 
Autorizația de Funcționare nr. 198/06.10.2016 în vederea desfășurării de 
către Asociatia GAL Valea Dunării Sudolt a activităților specifice a 
implementării măsurilor 19.2–“Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” și 19.4 –“Sprijin pentru cheltuieli 
de funcționare și animare”, în perioada de programare 2014 – 2020. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Dunării Sudolt 
(cheltuieli aferente submăsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală) cuprinde în acest moment 9 măsuri prin 
care se pot finanța atat proiecte de investiți, precum și proiecte cu sprijin 
forfetar sau de servicii. 

Măsurile cuprinse în SDL sunt urmatoarele:  

1. M2/1A Consilierea fermierilor în vederea constituirii de forme 
asociative,  

2. M3/2B Sprijin acordat tinerilor fermieri  din teritoriul GAL Valea 
Dunării Sudolt, 

3. M4/2A Investitii în exploatații agricole și pomicole, 

4. M5/3A Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală  între 
actorii din mediul rural pentru organizarea de lanțuri scurte și 
piețe locale, 

5. M6/6A Crearea de noi activități ne-agricole în teritoriul GAL Valea 
Dunarii Sudolt, 

6. M7/6B Sprijin pentru accesul populației din teritoriul GAL Valea 
Dunării Sudolt la informație  prin realizarea unui centru pentru 
servicii suport adresate populației din mediul rural, 

7. M8/6B Întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului 
cultural al satelor, 

8. M9/6B Dezvoltarea satelor, 

9. M10/6B Investiții în infrastructura socială care vizează și 
minoritatea romă. 

Toate fondurile disponibile atât pentru funcționarea GAL, cât și pentru 
măsurile puse la dispoziție prin intermediul SDL provin din Fondul 
European Agricol și de Dezvoltare Rurală și de la Bugetul de Stat. 

Până în prezent au fost lansate 18 apeluri de selecție de tip competitiv 
aferente a 8 măsuri din SDL. 

Au fost depuse 61 de proiecte, dintre care 44 au fost selectate pentru a fi 
transmise catre AFIR (celelalte 17 proiecte au fost 
neconforme/neeligibile/eligibile fără finanțare), care, conform procedurii 
specifice, a mai realizat o evaluare a proiectelor. Dintre acestea s-au 
semnat 46 de contracte de finanțare, o notificare de semnare a 
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Contractului de finanțare, cu o valoare totala de 2.844.694,46 euro, ceea 
ce reprezintă 97,56 % din total SDL.  

Proiectele selectate și contractate contribuie în mod direct la creșterea 
nivelului de trai, la îmbunatățirea infrastructurii mici, precum și la 
identificarea și protejarea patrimoniului cultural la nivelul teritoriului 
GAL VDS. 

Astfel, tipurile de proiecte se împart pentru beneficiari privați și pentru 
beneficiari publici (UAT-uri), sens în care menționăm următoarele tipuri 
de proiecte : 

1.Pentru beneficiari privați: proiecte de servicii de consiliere acordate 
fermierilor din teritoriul GAL VDS în vederea constituirii de forme 
asociative (cu obligativitatea înființării minim a unei forme asociative din 
participanții la sesiunile de consiliere/proiect – la finalul proiectului), 
instalarea tinerilor fermieri (sprijin forfetar 30.000 euro – intensitatea 
sprijinului 100%), sprijin pentru dezvoltarea de noi activități non agricole 
(sprijin forfetar 30.000 euro – intensitatea sprijinului 100%), achiziții de 
utilaje (tractoare, combine agricole, etc.), realizarea unei clădiri de 
birouri și sala conferințe, acțiuni de identificare și valorificare a 
patrimoniului cultural, dotarea unei școli din teritoriul GAL, etc. 

2.Pentru beneficiari publici (UAT-uri): proiecte în amenajari terenuri 
sport, instalare sisteme de supraveghere, modernizare sisteme de 
iluminat public, realizare hală piață agroalimentară, reabilitare dispensar 
uman, înființare centre sociale de zi, înființare spălătorie socială, 
reabilitare teatru de vara, achiziții mașini și utilaje pentru dotarea 
Serviciilor Publice Locale (mașină pompieri, buldoexcavatoare, 
autogreder), etc. 

Ulterior, nivelul plăților în cadrul proiectelor semnate cu AFIR prin 
intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Dunării 
Sudolt este de 58,38% (1.702.293,12 euro), în cadrul SDL GAL VDS fiind 
semnate 47 de Contracte de Finanțare în valoare totală de 2.844.694,46 
euro – reprezentând  97,56 % din total SDL. 

În prezent, gradul de contractare al Asociației GAL Valea Dunării Sudolt 
este de 94.21%, nivelul de plată fiind de 75.91%. 

Bugetul total alocat Asociației GAL Valea Dunării Sudolt, județul Dolj în 
perioada 2014-2020 este de 3.790.547,31 euro, buget care cuprinde 
valorile aferente submăsurilor 19.2–“Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” și 19.4 –“Sprijin 
pentru cheltuieli de funcționare și animare”. 

De asemenea, Asociația GAL a aplicat și în cadrul POCU/AP5/PI9.vi/OS5.2 
„Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în comunitățile 
marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 
20.000 de locuitori”, prin depunerea în luna mai 2019 a proiectului 
„Dezvoltare economica și socială în Comuna CARNA, Judetul DOLJ” de 
către Comuna Carna, județul Dolj, în parteneriat cu alte 3 entități, 
printre care și Asociația GAL Valea Dunării Sudolt. În cazul în care acest 
proiect se materializează prin încheierea unui Contract de Finantare, 
Asociatia GAL Valea Dunării Sudolt va urma să se ocupe de Activitățile 
„A4.1 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în  
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risc de sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub 
forma unor servicii personalizate de sprijin” și „A4.2 Acordarea de micro-
granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri și sprijin post-
înființare”. Acest proiect a trecut de etapa verificării conformității 
administrative și a eligibilității și etapa verificării tehnice. 

În data de 31.08.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare între OIR 
POCU SV Craiova si UAT Carna. Întrucât Graficul de implementare al 
proiectului a suferit modificări ca urmare a efectelor pandemiei Covid19, 
activitatea de care este responsabilă Asociația GAL VDS în calitate de 
Partener 2 a fost amânată. 

Bugetul alocat partenerului 2 Asociația GAL VDS în cadrul proiectului 
„Dezvoltare economică și socială în comuna Carna, judetul Dolj”, cod 
Contract POCU/303/5/2/130386: 293.582,70 lei. 

Pe plan instituțional, instituțiile cu care Asociația GAL Valea Dunării 
Sudolt colaborează în mod frecvent sunt: Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (împreună cu subsidiarele acestora: Centrul Regional 
pentru Finanțarea Investitiilor Rurale 4 SV Craiova și Oficiile Județene 
zonale); Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale; Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județeana Dolj; 
Unități Administrativ Teritoriale partenere, în număr de 19: Afumati. 
Barca, Bechet, Bistret, Carna, Calarasi, Catane, Dabuleni, Gangiova, 
Gighera, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi, 
Ostroveni, Sadova, Urzicuta si Valea Stanciului; Fondul Național de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii; Trezoreria 
Statului; CEC Bank. 

Asociația GAL Valea Dunării Sudolt își propune, pe langă continuarea 
implementării de proiecte cu finanțare europeană, să își consolideze 
poziția de factor esențial de dezvoltare și cooperare în teritoriul acoperit. 

Așa cum s-a menționat, activitatea GAL se desfășoara în interesul general 
al populației din teritoriul GAL VDS (cele 19 UAT-uri partenere). 
Rezultatele implementarii SDL în teritoriul GAL VDS sunt vizibile și aduc o 
plus valoare însemnată. De acestea poate beneficia toată populația UAT-
urilor partenere.  

Toți partenerii publici au semnat Contracte de Finanțare cu AFIR prin 
intermediul GAL VDS. Aceștia implementează sau au finalizat 
implementarea următoarelor proiecte, sens în care menționăm câteva din 
aceste proiecte: Îmbunatatirea serviciului public de gospodărire comunală 
(piață, salon recepții, autogreder) din comuna Călărași prin achiziția de 
buldoexcavator , Achiziția unui utilaj pentru serviciul local de gospodărire 
comunală, agricol și resurse umane în comuna Giurgita, judetul Dolj, 
Construire și dotare hală desfacere produse lactate – comuna Bistret, 
judetul Dolj, Zona de agrement – teren de sport cu gazon sintetic, scena 
și alei, oraș Bechet, județul Dolj, Modernizarea iluminatului public și 
instalare instalație supraveghere video în comuna Negoi, județul Dolj, 
Înfiintare spalătorie socială prin compartimentul asistență socială din 
cadrul primăriei comunei Sadova, județul Dolj, Înființare centru social de 
zi, comuna Carna, judetul Dolj. 

Fiind investiții publice, beneficiarii indirecți ai acestor proiecte sunt toți  
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locuitorii acestor UAT-uri. În același timp, au fost semnate următoarele 
contracte de Finanțare între AFIR și beneficiari privați, care au putut prin 
intermediul acestor proiecte să inițieze și/sau să-și dezvolte afacerile, 
enumerăm ca exemple, proiecte cu titlul: Instalare tânără fermieră în 
comuna Măceșu de Sus; Prestări de servicii în domeniul fotografiei, 
Modernizare exploatații agricole prin achiziție utilaje și echipamente în 
comuna Gangiova, jud. Dolj.  

Pentru implementarea măsurilor 19.2 “Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” și 19.4 “Sprijin 
pentru cheltuieli de funcționare și animare”, Asociația GAL Valea Dunării 
Sudolt, dispune de personal calificat angajat pe perioadă nedeterminată 
și deține resurse materiale specifice: mobilier de birou și echipamente 
IT&C - laptop-uri, multifuncțională, server, aparat foto, fax. 

Din punct de vedere al organigramei, în cadrul Asociatiei GAL Valea 
Dunării în anul 2019 erau angajate 5 persoane (manager, responsabil 
tehnic/evaluator, 2 responsabili animare/monitorizare proiecte, secretar 
administrativ) acestea sunt responsabile de implementarea celor 2 masuri 
antementionate (19.4 si 19.2). În acest moment, personalul Asociației GAL 
VDS numara 4 persoane (manager, responsabil tehnic, 2 animatori), 3 
dintre acestia vor fi angajati si in cadrul proiectului „Dezvoltare 
economica si sociala in comuna Carna, judetul Dolj”, cod Contract 
POCU/303/5/2/130386. 

De asemenea, patrimoniul asociației, logistica deținută și personalul 
angajat în cadrul asociației conferă o siguranță pentru desfășurarea 
activității asociației și atingerea obiectivelor propuse. 

Instituții cu care Asociația GAL Valea Dunării Sudolt colaborează în mod 
frecvent: 

•Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (impreuna cu subsidiarele 
acestora: Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 4 SV 
Craiova si Oficiile Județene zonale), 

•Autoritatea de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

•Compartimentul de Dezvoltare Rurala Județeana Dolj, 

•Cele 19 Unitati Administrativ Teritoriale partenere: Afumați, Barca, 
Bechet, Bistret, Carna, Calarasi, Catane, Dabuleni, Gangiova, Gighera, 
Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, 
Sadova, Urzicuta si Valea Stanciului, 

•Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si 
Mijlocii, 

•Trezoreria Statului, 

•CEC Bank. 

Pe lângă activitățile curente, membrii și angajații Asociației GAL Valea 
Dunarii Sudolt întreprind periodic (mai ales în perioada sarbătorilor 
religioase), acțiuni cu caracter social (Acțiuni caritabile și de susținere: 
consiliere și îndrumare, sprijin material, colectare de haine, produse 
alimentare, electrocasnice, rechizite, jucării, etc. în vederea distribuirii 
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lor către familii nevoiase/gradinite/scoli/camine batrani etc., precum si 
sponsorizarea unor actiuni de caritare și susținere). 

Toate investițiile realizate prin intermediul proiectelor antemenționate 
sunt în concordanță cu scopul Asociatiei GAL VDS, și anume: „dezvoltarea 
socio-economica și culturală a comunităților rurale și mic urban din 
Asociatia GAL Valea Dunarii - Sudolt prin implicarea activă și responsabilă 
în cadrul parteneriatului public-privat a tuturor factorilor locali de decizie 
interesati din aceasta zona, precum și realizarea de acțiuni caritabile și 
de susținere.”  

2. Schimbări preconizate 
Prezentul proiect de act normativ are ca scop recunoaşterea utilităţii 
publice a Asociației Grupul de Acțiune Locală GAL Valea Dunării Sudolt, 
județul Dolj. 

3. Alte informaţii  Principalele documente care însoțesc cererea Asociației GAL Valea Dunării 
Sudolt așa cum acestea sunt prevăzute în legislația aplicabilă sunt 
următoarele: 

1. Raportul de activitate a Asociației GAL Valea Dunarii Sudolt, județul 
Dolj , pentru perioada 2016– 2021; 

2. Actul constitutiv și statutul asociației însoțite de modificările 
efectuate, în copie, conform art. 39 alin. (11) lit. a) din OG nr. 
26/2000; 

3. Dovada dobândirii personalității juridice, în copie, conform art. 39 alin. 
(11) lit. b) din OG nr. 26/2000; 

4. Scrisoare de bonitate financiară emisă de CEC BANK din data de 
24.08.2020, conform art. 39 alin. (11) lit. c) din OG nr. 26/2000; 

5. Dovada privind situația juridică a sediului, conform art. 39 alin. (11) lit.  
d) din OG nr. 26/2000, în copie, respectiv: 

- Contractul de închiriere nr. 84/08.01.2020 privind sediul 
Asociației GAL Valea Dunarii Sudolt, județul Dolj, încheiat 
cu Primăria Comunei Barca, 

- Încheierea din 29.08.2016, emisă de Judecătoria Segarcea 
în dosarul nr. 1336/304/2016, rămasă definitivă la data de 
12.09.2016, prin neapelare. 

6. Lista persoanelor fizice respectiv juridice cu care Asociația GAL Valea 
Dunării Sudolt, județul Dolj colaborează în mod frecvent în vederea 
realizării obiectivului de activitate, conform art. 39 alin. (11) lit.  e) din 
OG nr. 26/2000; 

7.Situațiile financiare anuale pe ultimii 3 ani pentru anii 2018, 2019, 
2020, conform art. 39 alin. (11) lit. f) din OG nr. 26/2000; 

8.Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației, pe ultimii 3 ani pentru anii 
2018, 2019, 2020, în copie, conform art. 39 alin. (11) lit. f) din OG nr. 
26/2000; 

9.Lista persoanelor angajate în cadrul Asociației GAL Valea Dunarii Sudolt, 
județul Dolj precum și contractele de muncă ale angajaților, în copie, 
conform art. 39 alin. (11) lit. g) din O.G. nr. 26/2000; 

10.Acord de parteneriat, scrisori de recomandare, conform art. 39 alin. 



9 
 

(11) lit. h) din OG nr. 26/2000. 

În urma analizării documentaţiei depuse s-a constatat îndeplinirea 
cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (11) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările și completările ulterioare, în acest sens fiind elaborat 
prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea 
Asociației GAL Valea Dunării Sudolt, județul Dolj ca fiind de utilitate 
publică. 

Proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare și avizare 
interinstituțională la Ministerul Finanțelor, instituție care și – a declinat 
competența raportat la faptul că avizarea proiectelor de hotărâri ale 
Guvernului privind recunoașterea asociațiilor, fundațiilor și federațiilor ca 
fiind de utilitate publică nu este prevăzută expres ca atribuție a 
Ministerului Finanțelor, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 347/2009 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului finanțelor, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Prin adresa nr. 897.216/03.11.2020 Ministerul Finanțelor a adus la 
cunoștiința Secretariatului General al Guvernului că la nivelul acestei 
instituții s-a decis ca Ministerul Finanțelor să nu mai fie implicat în 
procesul de avizare a proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind 
recunoașterea asociațiilor, fundațiilor și federațiilor ca fiind de utilitate 
publică. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

11  Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2.Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

21.Impactul asupra sarcinilor 
administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.Impactul asupra întreprinderilor 
mici și mijlocii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii  Asociația GAL Valea Dunării Sudolt, județul Dolj are ca scop 
dezvoltarea economică şi socială la nivel subregional în baza 
unor acţiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman 
şi institutional precum și implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală în baza căreia a fost selectat de către 
Autoritatea de Management. 
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Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 
cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 
5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: (i) impozit pe profit 

  c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

   (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

   (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

   (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

7. Alte informaţii - 
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Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 
vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii. 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 
publice 

Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor 
prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice  

2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor 
Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale 
protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de 
România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului.  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme 
implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
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publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative  

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 
privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

    a) Consiliul Legislativ 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

    c) Consiliul Economic şi Social 

    d) Consiliul Concurenţei 

    e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării 
Consiliului Legislativ 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 7-a  

 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

La elaborarea actului normativ au fost respectate 
procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de 
politici publice, a proiectelor de acte normative, 
precum şi a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării. 

Proiectul de act normativ a fost afişat pe site-ul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la data de   
……  …… 2021. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secţiunea a 8-a 

 

Măsuri de implementare 
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Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 
act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale – 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Alte informaţii - 

 

Faţă de cele prezentate, s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea 
Asociației GAL Valea Dunarii Sudolt, județul Dolj ca fiind de utilitate publică, pe care îl supunem spre 
adoptare. 

 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Nechita-Adrian OROS  

 

 

AVIZÂM  FAVORABIL: 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

Barna TÁNCZOS 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

Stelian-Cristian ION 
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