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INTALNIRE DISEMINARE CU BENEFICIARII 

 PROIECTELOR GAL-TARA OLTULUI 

 

 

06.12.2017, ora 14:00 

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tara Oltului invita pe tot cei interesati la o discutie de 

diseminare cu beneficiari ai proiectelor depuse la  GAL-Tara Oltului, intalnire care va avea loc in data 

de 06.12.2017 ora 14:00, in sala de sedinta a Primariei Porumbacu de Jos, la sediul Asociatiei GAL- 

Tara Oltului, com Porumbacu de Jos nr.253. 

 

               Subiectul intalnirii: 

 

 La data de 21.11.2016 Asociatia GAL Tara Oltului prin Reprezentant legal Camelia 

LIMBASAN, semna Contractul de finantare subsecvent pe masura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de 

functionare si animare. 

 La un an de activitate, asociatia GAL Tara Oltului  analizeaza activitatea de depunere a 

proiectelor in doua sesiuni deschise pentru masurile M19.2 (M19/6B/2, M19/2B/1, M19/3A/1, 

M196A/1, M19 6A/2.), cu o valoare a proiectelor depuse de: 1.137.564 euro, urmand sa deschida a 

treia sesiune in data de 11.12.2017 pentru masura M19/6B/1-Facilitare si implicare prin Centru suport 

comunitar. 

  In cadrul activitatii  7 din Planificarea lunara:  Furnizarea de informații cu privire la SDL 

(materiale, site, filme, conferințe sesiuni, întâlniri, seminarii), d-na manager Camelia LIMBASAN 

va prezenta un Raport de activitate al angajatilor, dar si a proiectelor depuse si contractate. 

  Din teritoriul GAL Tara Oltului fac parte 10 localitati: Arpasu de Jos, Cirta, Cirtisoara, 

Porumbacu de Jos, Racovita, Turnu Rosu, Boita – SIBIU cu sate apartinatoare, Caineni, Titesti, 

Boisoara – VALCEA cu sata apartinatoare; 

 Beneficiarii proiectelor din GAL-Tara Oltului sunt asteptati incepand cu ora 14:00 la sediul  

G.A.L.-Tara Oltului, in sala de sedinta a Primariei comunei Porumbacu de Jos, unde le va vorbii 

reprezentantul legal - Manager GAL Tara Oltului Camelia Limbasan şi echipa de proiect, după care va 

urma o scurtă sesiune de întrebări şi răspunsuri.  

 

 

 

 

Persoane de contact  

 

Manager GAL  Tara Oltului: Camelia Limbasan - Telefon: 0744/795965 

Adresa GAL T.O. : Porumbacu de Jos, nr 253 Jud.Sibiu 

Web-site : www.taraoltului.ro, E-mail: tara_oltului@yahoo.com, Telefon : 0269/522.101 
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