
                                                                                    

 
 

Formularul G.E5L 
Măsura: M 6.3(6B) 
Nr. de înregistrare:  din data:    
Cererea de proiecte(sesiunea): 
Nr. de inregistrare al proiectului:       
 
 

                                     SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE 

              În atenția Doamnei/Domnului ………………………………………………………………….. 

 
          Asociatia Grupul de Actiune Locala “Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”, 
cu sediul in Oras SEBIȘ, str. ROMANA nr. 4/a, vă aducem la cunoştinţa, referitor la 
cererea de finanţare depusa de … … … … … . , înregistrata la GAL DSGH cu numărul 
……/…………………, pentru a fi finanţata în cadrul PNDR, subMasura 19.2, masura 
6.3. /6B - Dezvoltarea spatiului rural LEADER, in baza Ghidului Solicitantului aferent 
Submasurii 19.2, a Ghidului Solicitantului aferent masurii 6.3. /6B - Dezvoltarea 
spatiului rural LEADER si a tuturor procedurilor de lucru, faptul ca în urma 
verificărilor efectuate de experţii GAL DSGH a rezultat necesitatea clarificării 
unor subiecte pe care vi le prezentam în PARTEA I, pct. 3 din continutul acestui 
formular. 
 

Va rugam sa completaţi partea a- II-a a formularului şi sa-l returnaţi la GAL 
DSGH în maxim 5 zile lucrătoare de la confirmarea de primire a solicitarii de 
informaţii suplimentare.  
 

Menţionăm că cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarată 
neconformă/neeligibilă în cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în 
termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele procedurale sau nu 
oferă clarificările solicitate. 
 

                  Semnatura,                                                                        Semnatura, 

     Expert evaluator proiecte 1                                      Manager GAL/Reprezentant legal 

                                                      

 

 

 

 

 



                                                                                    

 
 

 

 

1. Date de identificare a solicitantului 
 Denumirea organizaţiei/Nume solicitant: ………………………………………….. 
 Cod Unic de Inregistrare/CNP: ……………………………………. 

Numele şi prenumele responsabilului legal de proiect:………………………………………….. 
2. Numărul de înregistrare a cererii de finanţare: ………………………………………………………      
3. Subiecte de clarificat: 

Nr. 
Crt. 

Referinta (document/pct.din doc.) Subiecte de clarificat 

1.   
 

2.     
 

3.   

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa ataşaţi următoarele documente : 

Va rugam sa prezentati documentele, de la punctul 1 si 2 in original/in copie conforma cu 

originalul. 

 

                  Semnatura,                                                                        Semnatura, 

     Expert evaluator proiecte 1                                          Manager GAL/Reprezentant legal 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA I 
A se completa de expertul GAL: 



                                                                                    

 
 

 

 

 

PARTEA II 
A se completa de solicitant 

 

1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitarile mentionate in Partea I : 

Nr. 
crt. 

Referinţa 
(document /pct. din doc.) 

Precizări 

1   

2   
 

Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate: 

1. ………… în original / copie cu mentiunea conform cu originalul 

2. ………… în original / copie cu mentiunea conform cu originalul 

 

In cazul în care  nu respect  termenul de transmitere a documentelor sunt de acord ca 

Cererea de Finantare depusa la GAL DSGH  sa fie declarata neeligibila. 

 

Reprezentant legal,        
................................................................. 
Semnatura si stampila      
 
 
Data: ..................... 
 

 


