PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL
REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI
Parteneriatul a fost format din diverşi actori publici şi privaţi. La nivelul luării
deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile
reprezintă peste 50% din parteneriatul local. De asemenea, organizaţiile ce provin din oraşe
având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată, Consiliu Judeţean Alba și operatori
economici cu puncte de lucru în teritoriul GAL MMTMM care sunt parteneri în GAL
MMTMM, au o pondere mai mică de 25% la nivel decizional.
1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură
Demersurile pentru realizarea parteneriatului au început prin întâlniri ale unor
reprezentanți ai administraţiilor locale și ONG-urilor, întâlniri realizate cu sprijinul CJ Alba și
GTZ. La aceste întâlniri s-a prezentat LEADERUL și s-au schițat potențiale teritorii GAL.
Acestea au participat la selecția animatorilor pentru participarea la ciclul de formare pentru
implementarea Programului Leader. Pentru zona Munților Trascău a participat domnul Moisă
Vasile, care a parcurs cele doua sesiuni de formare de la Vatra Dornei. Ulterior acestui curs, a
început un proces de asociere în vederea constituirii parteneriatului care s-a finalizat într-o
primă fază cu constituirea Grupului de Acțiune Locală din Munții Metaliferi, Trascău și
Muntele Mare - GAL MMTMM, administrat de CETM Albamont. Principalele activitati
realizate de GAL MMTMM au zizat estinderea parteneriatului si realizarea SDL GAL
MMTMM in vederea participari la licitatia de acreditare GAL-urilor. Aceste activități s-au
realizat prin muncă voluntară a animatorilor și cu sprijinul financiar obținut prin proiecte de
finanțare de GAL MMTMM și CETM ALBAMONT și din cotizația membrilor GAL
MMTMM.
Proiectele principale au fost:
”Extinderea parteneriatului și realizarea strategiei de dezvoltare locală a Grupului de
Acțiune Locală din Munții Metaliferi și Muntele Mare” prin MĂSURA 431, SUB-MĂSURA
431.1, FAZA 3 – implementat de GAL MMTMM;
”Caravana oportunităților de ocupare din Munții Apuseni” - POSDRU axa prioritara 5.2 –
implementat de CETM Abamont și
”Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0253 Trascău și ROSPA0087
Munţii Trascăului” - POS MEDIU, pentru gestionarea sitului Natura 2000 Trascău,
administrat de GAL MMTMM, proiect implementat de CETM Albamont.
Cu aceste proiecte s-au realizat activitățile de animare pentru extinderea parteneriatului
GAL MMTMM, schimb de experiență cu Galuri din Munții Pădurea Neagră din Germania, un
studiu de amenajare a teritoriului GAL MMTMM și un studiu privind resursele umane din
teritoriului GAL MMTMM.
Metodologia de animare în vederea elaborării a respectat schema de animare a
elaborării candidaturii de mai jos și s-au realizat următorii paşi :
a) Găsirea reprezentantului legal (liderului), în persoana domnului Moisă Vasile și
identificarea persoanelor - resursă care au animat teritoriul: Baciu Coriolan, Todorean
Adriana, Macaveiu Lucian, Mera Tiberiu, Bârla Marin și Boldaș Felician
b) Realizarea și tipărirea materialelor de prezentare a programului LEADER în vederea
prezentării lor în cadrul întâlnirilor ce vor avea loc cu grupurile de lucru.

c) Organizarea grupurilor de lucru în fiecare unitate administrativă.
d) Organizarea de întâlniri în fiecare unitate administrativă pentru realizarea de activități
de informare, mobilizarea și sensibilizarea actorilor locali, documentarea pentru prezentarea
sintetica a teritoriului, consultarea comunităților din teritoriu prin chestionare și 2-3 focus –
grupuri, centralizarea chestionarelor și datelor culese în fiecare unitate administrativă și
realizarea analizei SWOT.
e) Centralizarea analizelor diagnostic, a priorităților și obiectivelor la nivelul teritoriului
GAL MMTMM și stabilirea măsurilor
f)
Realizarea draft-ului de proiect de strategie pentru dezbatere în teritoriu
g) Dezbatere în teritoriu a draft-ului de proiect de strategie
h) Realizarea proiectului de strategie pentru prezentarea spre aprobare
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Tot acest proces de animare a teritoriului şi de elaborare a candidaturii a fost
consemnat în procese verbale ce se vor anexa la dosarul de candidatură.
De asemenea, în dosarului de candidatură se va prezenta formularul Acord de parteneriat
privind participarea la procesul de selecţie a GAL și responsabilul legal al grupului în relația GAL AM DGDR PNDR -APDRP .
Prezentarea sintetică a procesului de elaborare a SDL GAL MMTMM pentru dosarul de candidatură
Nr.
Activitate
Documente justificative.
crt.

5

Găsirea reprezentantului legal și persoanelor-resursă
Realizarea și tipărirea materialelor de prezentare a
programului Leader
Organizarea grupurilor de lucru î n fiecare unitate
administrativă
Organizare de întâlniri în fiecare unitate administrativă
pentru realizarea de activități de informare, mobilizarea
și sensibilizarea actorilor locali, documentarea pentru
prezentarea sintetică a teritoriului, consultarea
comunităților din teritoriu prin chestionare și 2-3 focus –
grupuri, centralizarea datelor culese și chestionarelor în
fiecare unitate administrativă și realizarea analizei
SWOT.
Dezbatere în teritoriu a draftului de proiect de strategie

6

Adoptarea proiectului SDL GAL MMTMM

1
2
3
4

CV-uri și diplome de pregătire
Pliante , poster si liste de
distribuire în teritoriu
Procese verbale de constituire a
grupurilor de lucru
 Procese verbale ale
întâlnirilor de lucru
 Fișe de prezentare sintetică
a teritoriului
 Chestionare de consultarea a
comunităților din teritoriu
 Analizele SWOT
 Procese verbale ale
întâlnirilor de lucru
Proces verbal al Adunării
GAL MMTMM cu anexele
aprobate:
-SDL GAL MMTMM
- Acord de parteneriat și
- Hotărârea de desemnare a
reprezentantului legal

2. Prezentarea parteneriatului decizional
2.1 Descrierea partenerilor
Partenerii vor fi asociaţi la procesul de monitorizare a proiectului din partea instituţiilor pe care le reprezintă şi a funcţiilor ocupate de aceştia
în cadrul acestora, făcând distincţia între partenerii publici, privaţi şi ONG.
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL
Nr.
crt.
20

Nume şi prenume
BORA GHEORGHE
LUCA MINODORA
SUSANA
LUPSAN EMIL
PASTRAV TUDOR
RUSU TRAIAN
FLOREA TEODOR
IRIMIE OCTAVIU
MACAIET
ALEXANDRU
ALEXANDRU GIGEL
LIVIU
MACAVEI MIRCEA
JUCAN ALIN
STAN VASILE
BOTAS IOAN
SZOCS FRANCISC
DAN AUREL
LOMBREA VASILE
POPA TRAIAN STEFAN
NICOARA AUREL
DUMITREL ION
Nume şi prenume
PETRUTA ADRIAN

PARTENERI PUBLICI 33,33%
Partener
Funcţia
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
COMUNA BAISOARA

PRIMAR
PRIMAR

Tip* /Observaţii
TIP
RURAL
Autoritate publica
Autoritate publica
X

COMUNA CRICAU
COMUNA GALDA DE JOS
COMUNA IGHIU
COMUNA INTREGALDE
COMUNA LIVEZILE
COMUNA LUPSA

PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR

Autoritate publica
Autoritate publica
Autoritate publica
Autoritate publica
Autoritate publica
Autoritate publica

X
X
X
X
X
X

COMUNA MIRASLĂU

PRIMAR

Autoritate publica

X

COMUNA MOGOS
COMUNA OCOLIS
COMUNA PONOR
COMUNA POSAGA
COMUNA RIMETEA
COMUNA RIMET
COMUNA SALCIUA
COMUNA STREMŢ
COMUNA UNIREA
C J ALBA

PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRIMAR
PRESEDINTE

Autoritate publica
X
Autoritate publica
X
Autoritate publica
X
Autoritate publica
X
Autoritate publica
X
Autoritate publica
X
Autoritate publica
X
Autoritate publica
X
Autoritate publica
X
Autoritate publica
19
17
PARTENERI PRIVAŢI 42,10%
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
TIP
RURAL
Ocolul Silvic Muntele Mare
Administrator SRL administrare
X
paduri

Reprezentata de
URBAN Femei Tineri
X
X

X

X
X

X
2

1

3

Reprezentata de
URBAN Femei Tineri
X

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

BERCIA IOAN
CRACIUN VERONICA
BURAN TRAIAN
LOMBREA ILEANA
SENEȘAN ANDREIALEXANDRU

Timplaria Silva Ponor
SC ARYSTAR PAM SRL
S C “Armeanu” SRL Salciua
SC ELYA TRAVEL SRL

IGNAT ADRIAN
GROZA IOAN
TODOR RALUCA
MARIA
POPA SILVIA
BARB CIPRIAN VICTOR
CIORBEA ADREAN –
EMIL
BERCEA MARIA
CORDEA CONSTANTIN
DORIN
BERCEA IONUȚ
ANDREI
CODREA MOISA
CARASEL RODICAMARIANA
PANTA MARIANA
CODREA IOAN
CODREA VASILE
BORA DOREL
DOBRA DUMITRU
DANIEL
IUANICIU LIVIA
MOISA VASILE

PFA Cadastru
PFA Ferma de semisubzistenta
PFA Ferma de semisubzistenta

Cadastru
crescatori animale
crescatori animale

X
X
X

PFA Ferma de semisubzistenta
PFA Ferma de semisubzistenta
PFA Ferma de semisubzistenta

crescatori animale
crescatori animale
crescatori animale

X
X
X

X

PFA Ferma de semisubzistenta
PFA Ferma de semisubzistenta

crescatori animale
crescatori animale

X
X

X

PFA Ferma de semisubzistenta

crescatori animale

X

PFA Ferma de semisubzistenta
PFA Ferma de semisubzistenta

crescatori animale
crescatori animale

X
X

PFA Ferma de semisubzistenta
PFA Ferma de semisubzistenta
PFA Ferma de semisubzistenta
PFA Ferma de semisubzistenta
PFA Ferma de semisubzistenta

crescatori animale
crescatori animale
crescatori animale
crescatori animale
crescatori animale

PFA Ferma de semisubzistenta
Moisa Vasile Servmon
Întreprindere Individuala

SC ALBA IULIA
SFECLA DE ZAHAR SRL

Administrator
Administrator
Administrator
Administrator
Administrator

Nume şi prenume

Partener

MIRON DELIA

CETM Albamont

X
X
X
X
X

X
X
X

Aviz de recunoastere
nr. 149/03.03.2011

TOTAL
Nr.
crt.
44

Prelucrare lemn
Panificatie
Turism
Comert
Grup producatori,

ONG 24,56%
Funcţia
Membru CD

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

crescatori animale
Consultanta

X
X

X

X

24

24

8

9

Tip* /Observaţii
TIP
RURAL
ONG MEDIU

X

0

Reprezentata de
URBAN Femei Tineri
X
X
X

45
46
47
48
49
50

RAMONA PUIULET

51

GOG VASILE

52

BARB EMINA

53

MAN BOGDAN RADU

54

RAFAILA DANIELA

55

NEGREA CATANA
MIHAI
URCAN GHEORGHE
MARIN
ȘERBAN MARCELA

56
57

MUNCUȘ-NAGY KINGA
CIOARA VIOREL

POPA IOAN
GHERMAN VASILE
LAZAR DOMI

ATE Trascau Corp
Asociatia Biounivers
Asociația Silvanita

Asociatia Eco Boreni Alba
Asociatia Targul din Salciua

Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presedinte
Presedinte

ONG MEDIU
ONG MEDIU
ONG MEDIU
ONG MEDIU
ONG COMUNITARĂ
Asociație rroma

A D I-ESAY HOME
Asociatia Crescatorilor de
Taurine Salciua
Asociatia Mluha din Ponor

Presedinte

Asociatia Crescatorilor de
Taurine Lupsa Manastire
Asociatia propietarilor de paduri
si pasunI Muntele Mare
Asociatia de vinatoare Trascau
Hunting Club
Parohia Ortodocsa Valea Larga

Presedinte

Asociatia Alternative sociale
Millenium

Membru CD

Presedinte

Presedinte
Presedinte
Preot

ONG CRESCATORI
ANIMALE
ONG CRESCATORI
ANIMALE
ONG CRESCATORI
ANIMALE
ONG ASOCIATIE
PROPIETARI
ONG
VINATOARE
ONG
Ecumenica
ONG social

TOTAL
TOTAL PRIVAŢI + ONG
TOTAL GENERAL NOMINAL
TOTAL GENERAL PROCENTE

Rural

Urban

11%

14
38 (66,66%)
57
100

Public

Privat

23%

ONG

89%

Peste 40
ani

32%
44%

68%

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
10
34
51
89,47

X
4
4
6
10,53

6
14
15
26,31

Pondere femei

Pondere tineri

33%

X

26%
Barbati

Tineri

Femei
74%

6
15
18
31,57

2.2 Crearea şi funcţionarea GAL – ului
GAL MMTMM s-a constituit prin Hotărârea judecătorească nr 338/203/2009 și a fost
înscris în registrul asociațiilor și fundațiilor de la Judecătoria Cîmpeni la poziția nr. 6/16.03.2009.
El funcționează după un statut a cărui conținut îl prezentăm mai jos.
I. Definire, scop, obiective şi membri.
ART. 1
(1) Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare, prescurtat GAL
MMTMM, parteneriat de tip public-privat definit în conformitate cu capitolul 5.3.4.
“Implementarea Axei LEADER” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,
materializat printr-o asociere în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, va funcţiona, începând cu data
înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor conform hotărârii judecătoreşti de înscriere, în
conformitate cu ordonanța mai sus menţionată, actul de constituire şi prezentul statut.
(2) GAL MMTMM este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.
(3) Sediul GAL MMTMM este în comuna Sălciua, sat Sălciua de jos nr. 62, jud. Alba.
(4) Patrimoniul iniţial al GAL MMTMM este de 600 lei şi se constituie prin aportul membrilor
fondatori.
(5) Durata de funcţionare a GAL MMTMM este nelimitată.
(6) GAL MMTMM are siglă proprie.
ART. 2
(1) Scopul GAL MMTMM este dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zona Munţilor Metaliferi,
Trascău şi Muntele Mare şi adiacentă acesteia, zonă numită în continuare “teritoriul parteneriatului”
(2) Prin aceasta înțelegem realizarea în teritoriul parteneriatului a obiectivelor stabilite prin
strategia de dezvoltare locala, prescurtat SDL, care va respecta principalele linii de acţiune ale
dezvoltării durabile și anume lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, producţia de bunuri şi
servicii durabile şi protecţia mediului şi care vor viza:
 dezvoltarea economică a comunităţilor;
 reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000;
 restaurarea şi conservarea siturilor;
 protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi;
 promovarea şi conservarea valorilor tradiționale morale, culturale şi de cult;
 promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de șanse;
 dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor;
 promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale.
ART. 3
(1) Membrii GAL MMTMM cuprind reprezentanţi din teritoriul parteneriatului sau cu
responsabilitate în teritoriul parteneriatului ai sectoarelor:

a) Public:
consilii locale pentru comune și unul sau mai multe oraşe, cu condiţia ca populaţia din aceste
oraşe să nu însumeze mai mult de 20.000 de locuitori şi să nu depăşească 25% din numărul total de
locuitori;
consilii judeţene;
instituții și servicii publice descentralizate (de educație, servicii sociale, de sănătate, de mediu
etc.)
b) Privat:
sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.);
sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.);
sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.);
organizaţii de întreprinzători;
societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (servici privind utilitățile, culturale, radio, TV,
etc.,).
organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale,
sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.);
persoane fizice şi grupuri de persoane neînregistrate oficial.
(2) Membrii GAL MMTMM din sectorul privat vor reprezenta peste 50% din numărul total al
membrilor, urmând ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%.
(3) Înscrierea ca membru al GAL MMTMM se face printr-o cerere însoţită de urmatoarele
documente:
 hotărârea Consiliului Local sau Consiliului Judeţean de aderare în cazul administraţiei publice
la nivel local, respectiv judeţean, decizii ale organelor de conducere ale serviciilor publice,
întreprinderilor comerciale, organizaţiilor si ONG-urilor si o simpla adeziune a persoanelor fizice .
 dovada achitarii taxei de înscriere în GAL MMTMM.
Înscrierea ca membru al GAL MMTMM se va aproba de Consiliul Director tinind cont de
urmatoarele:
 în cazul consiliilor locale, solicitantul să facă parte din teritoriul parteneriatului şi să fie vecin cu
teritoriu din GAL MMTMM la acel moment pentru a se păstra coeziunea teritoriului iar pentru
restul solicitanţilor să aibă responsabilități şi interese în teritoriul parteneriatului;
 în cazul oraşelor, acceptarea solicitantului să nu ducă la mai mult de 20.000 de locuitori
populaţie din oraşe in cadrul GAL MMTMM şi la depăşirea a 25% din numărul total de locuitori ai
GAL MMTMM;
 în cazul solicitanţilor din partea publică, acceptarea lor sa nu duca la creșterea peste 50% a
ponderii lor în GAL MMTMM.
ART. 4
(1) Drepturile membrilor:
a) să aibă acces la informaţiile privind programele, proiectele şi activităţile desfăşurate;
b) să beneficieze de rezultatele programelor, proiectelor şi activităţilor desfăşurate;
c) să aleagă si să fie aleşi în organele de conducere a GAL MMTMM;

d) să participe la aprobarea rapoartelor anuale şi a exerciţiului bugetar anual şi
e) să participe la stabilirea bugetului, a programelor, proiectelor şi activităţilor GAL MMTMM.
(2) Obligaţiile membrilor:
a) să respecte prezentul Statut;
b) să plătească taxa de înscriere și cotizaţia anuală;
c) să participe la realizarea scopului şi obiectivelor GAL MMTMM;
d) să promoveze principiile GAL MMTMM;
e) să nu aducă daune materiale sau morale GAL MMTMM sau membrilor acesteia;
II. Organizarea și funcționarea GAL MMTMM
ART. 5
Organele de conducere si control GAL MMTMM sunt:
a) Adunarea Generala a Membrilor GAL MMTMM, prescurtat AGM;
b) Consiliul Director GAL MMTMM, prescurtat CD;
c) Comisia de Cenzori GAL MMTMM, prescurtat CC.
ART. 6
(1) AGM este organul de conducere, alcătuit din reprezentanţi ai tuturor membrilor. Reprezentanţii
membrilor care provin din oraşe şi a celor care provin din afara teritoriului nu vor avea o pondere
mai mare de 25% in AGM.
(2) Competenţa AGM cuprinde:
a) aprobarea SDL;
b) aprobarea planului de activităţi anuale şi a bugetului de venituri şi cheltuieli
c) aprobarea raportului anual de activităţi, a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
bilanțului contabil anual;
d) alegerea şi revocarea membrilor CD şi CC;
e) modificarea statutului;
f) dizolvarea şi lichidarea GAL MMTMM, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor ramase dupa
lichidare;
g) orice alte atribuţii prevăzute în lege şi în statut.
(3) AGM se întruneşte cel puţin o dată pe an, nu mai târziu de 15 martie. Ea poate fi convocată în
şedinţe extraordinare prin decizia CD din iniţiativă proprie şi/sau la solicitarea a 1/3 din membrii
GAL MMTMM. Convocarea se va face cu minim 14 zile înainte de data propusă.
(4) Participarea reprezentanţilor membrilor la AGM este directă şi obligatorie, cu excepţia
cazurilor când un membru are o motivaţie obiectivă de a nu fi reprezentați direct. În această situaţie
poate mandata în scris un reprezentant al altui membru sa-l reprezinte. Un reprezentant al unui
membru activ nu poate fi mandatat de mai mult de doi membri care nu pot fi reprezentaţi direct şi
este obligat să respecte mandatul scris încredinţat pentru luarea tuturor deciziilor adunării.

(5) Materialele propuse spre dezbatere în AGM sunt difuzate spre analiză fiecărui membru al GAL
MMTMM odată cu convocarea AGM.
(6) AGM se organizează şi funcţionează după următoarele reguli:
a) ordinea de zi este propusă de CD şi supusă modificării şi aprobării AGM prin vot deschis cu
majoritate simplă;
b) presedintele CD are rolul de moderator dacă AGM nu desemnează pe altcineva;
c) deliberează valid şi votează deschis aplicând regula „dublului cvorum” conform căruia trebuie
să fie prezenţi cel puţin 50% din membri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi hotărăşte cu
majoritate simplă asupra orientărilor GAL MMTMM şi asupra altor puncte din ordinea de zi dacă
nu sunt expres stipulate în statut alte modalităţi sau nu decide ea însăşi altfel;
d) alege componenţa CD şi CC prin vot secret cu majoritate simplă;
e) aprobă structura Biroului Executiv şi a Comitetului de Selecţie propuse de CD prin vot deschis
cu majoritate simplă ;
f) votează secret şi hotărăşte dizolvarea şi lichidarea GAL MMTMM cu 2/3 din numarul
membrilor.
ART. 7
(1) Reprezentantul unui membru care, într-o anumită problemă supusă hotărârii AGM, este interesat
personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi
până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
(2) Reprezentantul unui membru care încalcă dispoziţiile Art. 7 alin. (1) este răspunzător de
daunele cauzate GAL MMTMM dacă prin votul său se obţine majoritatea cerută pentru aprobarea
hotărârii care aduce daune. Daunele se vor recupera de la respectivul reprezentant.
ART. 8
(1) Hotărârile luate de AGM, în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru
asociaţii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat împotriva.
(2) Hotărârile AGM, contrare legii şi/sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de
către oricare dintre membrii GAL MMTMM care nu au luat parte la adunarea generală sau care au
votat împotrivă si au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de sedinţa, în termen de 15 zile
de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.
Soluţionarea se face conform legii.
ART. 9
(1) CD este format din 9 - 15 membri în funcţie de numărul membrilor GAL MMTMM.
Componenţa sa este numai din reprezentanţi ai membrilor GAL MMTMM. Reprezentanţii
membrilor care provin din oraşe şi a celor care provin dinafara teritoriului nu vor avea o pondere
mai mare de 25% în CD. Reprezentanţii membrilor care provin din sectorul privat vor avea o
ponderea de peste 50% in CD. Structura CD cuprinde:
a) Președinte;
b) Secretar si
c) 7-13 membri.
(2) CD va avea un mandat de cel mult 4 ani şi se formează prin alegerea în AGM a reprezentanţilor
membrilor.

(3) CD asigură punerea în executare a hotărârilor AGM GAL MMTMM.
(4) In exercitarea competenţei sale, CD:
a) prezintă pentru aprobare AGM proiectul SDL, raportul de activitate pe perioada anterioară şi
executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil anual si proiectul planului de
activităţi şi bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul următor;
b) aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama GAL MMTMM;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale GAL MMTMM;
d) aprobă înscrierea de noi membri in GAL MMTMM;
f) stabileşte schimbarea sediului GAL MMTMM şi a adreselor de corespondentă;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de AGM.
(5) CD se întruneşte cel puţin o dată la șase luni şi ori de câte ori este convocat de președinte sau de
cel puţin o treime din membrii săi. Hotărârile se vor adopta în prezenţa a jumătate plus unu dintre
membrii CD şi se validează cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. CD va elabora proiecte
de regulament intern de funcţionare şi de strategie de dezvoltare locală.
(6) Pentru administrarea GAL MMTMM şi pentru aplicarea SDL, CD numeşte un Birou Executiv
sau încheie un contract de administrare cu o persoană juridică, membră GAL MMTM cu
respectarea prevederile privind realizarea şi dezvoltarea atribuţiilor administratorilor prevăzute de
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata.
a) Structura Biroului Executiv, prescurtat BE, aprobată de CD, cuprinde cel puțin 3 membri:
o director executiv;
o contabil si
o secretar.
În funcţie de amploarea şi complexitatea activităților GAL MMTMM, BE mai poate cuprinde,
conform organigramei aprobate de CD şi şefi de departamente cum ar fi:
o şef departament animare;
o şef departament evaluare, supervizare si monitorizare;
o şef compartiment protecția mediului;
o şef compartiment coordonare proiecte proprii, e.t.c.
b) Contractul de administrare cu o persoană juridică, membră GAL MMTMM se va încheia în
acord cu hotărârea AGM. Funcţiile administratorului GAL MMTMM sunt similare celei a BE.
Persoana juridica, membra GAL MMTMM, administrator al GAL MMTMM va avea un
reprezentant în CD
(7) BE sau Administratorul GAL MMTMM are următoarele atribuţii:
a) gestionează şi administrează bunurile GAL MMTMM;
b) derulează proiectele si programele GAL MMTMM;
c) animă si consiliază potenţialii beneficiari ai proiectelor de dezvoltare locală;
d) evaluează, supervizează si monitorizează proiectele de dezvoltare locală şi
e) întocmeşte pentru ședințele CD GAL MMTMM rapoarte privind activităţile şi situaţia financiară.
(8) Pentru aplicarea SDL, CD numeşte Comitetul de Selecţie a proiectelor, numit prescurtat CS.

(9) BE şi CS, structuri executive ale GAL MMTMM, sunt independente şi cu roluri
complementare în aplicarea strategiei de dezvoltare locală. La fel Administratorul GAL MMTMM
şi CS sunt independente şi cu roluri complementare în aplicarea strategiei de dezvoltare locală.
(10) Funcţionarea în detaliu a BE şi a CS se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcționare a
GAL MMTMM şi respectiv în SDL aprobate de AGM la propunerea CD.
(11) Pentru buna funcţionare a unor departamente ale GAL MMTMM, pentru elaborarea de
strategii şi studii, se pot înființa consilii științifice consultative, a căror funcţionare în detaliu va fi
stabilită prin ROF şi SDL.
ART. 10
(1) Controlul financiar intern al GAL MMTMM se exercită de către Comisia de Cenzori.
(2) În realizarea competenţei sale, CC:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul GAL MMTMM;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă AGM;
c) poate participa la şedinţele CD fără drept de vot;
d) îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de AGM, conforme legilor.
(3) CC este alcătuită din 1-3 membri. Membrii CD, ai BE sau ai Administratorului GAL MMTMM
şi ai CS nu pot fi cenzori.
(4) CC îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare supus aprobării AGM.
ART. 11
Costurile operaționale legate de funcţionarea tuturor structurilor de conducere, executive şi control
se vor asigura preponderent prin derularea de proiecte.
III. Asocierea
ART. 12
(1) GAL MMTMM se poate asocia cu doua sau mai multe persoane fizice sau juridice pentru a
constitui asociaţii informale sau formale, non profit, fără scop patrimonial.
(2) În cazul asocierii, GAL MMTMM îşi păstrează propria personalitate juridică, şi propriul
patrimoniu.
(3) În cazul dizolvării asociaţiilor la care participă, bunurile rămase în urma lichidării revin GAL
MMTMM în cote proporţionale cu contribuţia iniţială şi de pe parcursul funcţionării federaţiei.
(4) GAL MMTMM va face demersurile necesare pentru a fi recunoscută ca asociaţie de utilitate
publică.
ART. 13
(1) GAL MMTMM poate înfiinţa societăţi comerciale şi poate fi asociat sau acţionar în societăţi
comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc
în aceleaşi societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor
GAL MMTMM.
(2) GAL MMTMM poate desfăşura activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu
şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al GAL MMTMM. Veniturile din aceste activităţi se
folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului si obiectivelor GAL MMTMM.

IV. Veniturile
ART. 14
(1)Veniturile GAL MMTMM provin din:
a) contribuţia la constituirea patrimoniul iniţial al GAL MMTMM
b) taxa de înscriere in GAL MMTMM
c) cotizaţiile anuale ale membrilor;
d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
e) dividendele societăţilor comerciale înființate de asociaţii sau de federaţii;
f) venituri realizate din activităţi economice directe;
g) donaţii, contribuții, sponsorizări sau legate;
h) resurse obținute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
i) alte venituri prevăzute de lege şi
j) finanţări de proiecte de la persoane fizice sau juridice, române sau străine.
(2) Contribuţia la constituirea patrimoniului iniţial al GAL MMTMM este de 100 lei.
(3) Taxa de înscriere în GAL MMTMM este de 100 lei.
(4) Cotizaţiile anuale ale membrilor se stabilesc în adunarea membrilor fondatori pentru aprobarea
statutului şi actului constitutiv pentru primul an şi de AGM anuale în funcţie de proiectul planului
de activităţi şi bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate.
(5) Contribuţia la constituirea patrimoniului iniţial, taxa de înscriere şi cotizaţiile anuale ale
membrilor GAL MMTMM se vor folosi preponderent pentru susţinerea derulării proiectelor proprii
de finanţare şi ale membrilor GAL MMTMM dacă acestea asigură funcţionarea lui şi/sau realizarea
şi implementarea SDL. Aceste sume asigură, pentru cei menţionati mai sus, finanţarea proiectelor
până la recuperarea cheltuielilor conform contractelor de finanţare şi poate acoperi contribuţia
proprie la finanţarea proiectelor şi cheltuielile neeligibile în cuantumuri aprobate de CD sau AGM,
în funcţie de mărimea contribuţiei necesare, regulă stabilită prin ROF. Contribuţia proprie şi
cheltuielile neeligibile pentru beneficiari, persoane fizice sau juridice, în cazul proiectelor
generatoare de profit se va acoperi de beneficiari în totalitate sau proporţional cu valoarea finanţării
componentei generatoare de venit în cazul unor proiecte complexe cu rezultate de interes public
nonprofit si cu rezultate de interes privat cu profit.
VI Dizolvarea și lichidarea
ART. 15
Dizolvarea şi lichidarea GAL MMTMM se face în conformitate cu legea şi prezentul statut.
ART. 16
În cazul dizolvării, bunurile GAL MMTMM vor fi transmise către asociaţii neguvernamentale din
teritoriul parteneriatului GAL MMTMM, numite prin hotărârea AGM GAL MMTMM luată prin
vot secret şi cu minim 2/3 din numărul membrilor.

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR GAL MMTMM din data de 08.04.2012 a aprobat:
- Membri Consiliului Director:
PARTENERI PUBLICI 33,33%
Nr. Nume şi
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt. prenume
TIP
RURAL URBAN
LOMBREA
COMUNA SALCIUA
PRIMAR
Autoritate
1
X
VASILE
publica
ALEXANDRU COMUNA MIRASLĂU
PRIMAR
Autoritate
2
X
GIGEL LIVIU
publica
JUCAN ALIN
COMUNA OCOLIS
PRIMAR
Autoritate
3
X
publica
TOTAL
3
3
1
PARTENERI PRIVAŢI 33,33%
Nr. Nume şi
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt. prenume
TIP
RURAL URBAN
Moisa Vasile Servmon
Întreprindere
MOISA VASILE
4
Întreprindere Individuala
Individuala
X
consultanta
CRACIUN
SRL
5
Administrator
X
VERONICA
panificatie
BURAN
S C “Armeanu” SRL
SRL
Administrator
6
X
TRAIAN
Salciua
turism
3
3
0
ONG 33,33%
Nr. Nume şi
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt. prenume
TIP
RURAL URBAN
GOG VASILE
Asociatia Crescatorilor de Presedinte ONG
7
X
Taurine Salciua
CRESCATORI
ANIMALE
BARB EMINA Asociatia Mluha din
Presedinte ONG
8
X
Ponor
CRESCATORI
ANIMALE
GHERMAN
Asociatia Targul din
Presedinte ONG
9
X
VASILE
Salciua
COMUNITARĂ
TOTAL
3
3
0
TOTAL PRIVAŢI + ONG
6
6
0
TOTAL GENERAL NOMINAL
9
9
0
TOTAL GENERAL PROCENTUAL
100
100
0

Structură Comitet Selecție GAL MMTMM
Întreprinderi private:
agricultori, meşteşugari,
proprietari de
hoteluri/restaurante

Aleşii comunali şi
intercomunali(incl
usiv via asociaţii
publice)
Comitet Selecție
GAL MMTMM

Reprezentanţi ai
Administraţiilor
locale şi judetene

Public
33,33%

Privat
66,67%

Asociaţii
private„indepen
dente

Numar de membri: 9.
Pentru fiecare
membru titularexista
un supleant

Comitetului de selectare a proiectelor:
PARTENERI PUBLICI 33,33 %
Nr. Nume şi
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt. prenume
TIP
RURAL URBAN
IRIMIE
COMUNA
PRIMAR
Autoritate publica
1
X
OCTAVIU
LIVEZILE
POPA TRAIAN
COMUNA
PRIMAR
Autoritate publica
2
X
STEFAN
STREMŢ
STAN VASILE
COMUNA
PRIMAR
Autoritate publica
3
X
PONOR
3
3
0
PARTENERI PRIVAŢI 33,33%
Nr. Nume şi
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt. prenume
TIP
RURAL URBAN
SC ALBA IULIA Administrator Grup producatori,
SENEȘAN
4
X
SFECLA
DE
ZAHAR
SRL
Aviz
de
recunoastere
ANDREInr. 149/03.03.2011
ALEXANDRU
PETRUTA
Ocolul Silvic
Administrator SRL Administrare
5
X
ADRIAN
Muntele Mare
paduri
CORDEA DORIN PFA Ferma de
Crescatori
6
X
CONSTANTIN
semisubzistenta
animale
3
3
0

Nr. Nume şi
crt. prenume
MAN BOGDAN
7
RADU

8

NEGREA
CATANA MIHAI

9

POPA IOAN

Partener

ONG 33,33%
Funcţia
Tip* /Observaţii
TIP
Presedinte
ONG CRESCATORI
ANIMALE

Asociatia
Crescatorilor de
Taurine Lupsa
Manastire
Asociatia de
Presedinte
vinatoare Trascau
Hunting Club
Asociatia Eco
Presedinte
Boreni Alba

TOTAL
TOTAL PRIVAŢI + ONG
TOTAL GENERAL NOMINAL
TOTAL GENERAL PROCENTUAL

ONG
VINATOARE

RURAL URBAN
X

X

ONG MEDIU
3
5
9
100

X
2
4
8
88,89

1
1
1
11,11

Supeantii din Comitetului de selectare a proiectelor:
PARTENERI PUBLICI 33,33 %
Nr.
Nume şi prenume
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt.
TIP
RURAL URBAN
LUCA MINODORA COMUNA
PRIMAR
Autoritate
1
X
SUSANA
BAISOARA
publica
LUPSAN EMIL
COMUNA
PRIMAR
Autoritate
2
X
CRICAU
publica
DAN AUREL
COMUNA
PRIMAR
Autoritate
3
X
RIMET
publica
3
3
0
PARTENERI PRIVAŢI 33,33%
Nr.
Nume şi prenume
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt.
TIP
RURAL URBAN
CODREA MOISA
PFA -Ferma de
crescatori
4
X
semisubzistenta
animale
BORA DOREL
PFA Ferma de
crescatori
5
X
semisubzistenta
animale
CIORBEA ADREAN – PFA Ferma de
crescatori
6
X
EMIL
semisubzistenta
animale
TOTAL
3
3
0
ONG 33,33%
Nr.
Nume şi prenume
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt.
TIP
RURAL URBAN
RAFAILA DANIELA
Asociatia
Presedinte ONG ASOCIATIE X
7
propietarilor de
PROPIETARI
paduri si pasunI
Muntele Mare
MIRON DELIA
CETM
Membru
ONG MEDIU
8
X

Albamont
CIOARA VIOREL

Asociația Silvanita

9
TOTAL
TOTAL PRIVAŢI + ONG
TOTAL GENERAL NOMINAL
TOTAL GENERAL PROCENTUAL

CD
Presedinte

ONG MEDIU
3
6
9
100

X
1
4
7
77,78

Comisia de rezolvare a contestațiilor:
PARTENERI PUBLICI 33,33%
Nr. Nume şi prenume
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt.
TIP
RURAL URBAN
MACAIET
COMUNA
PRIMAR Autoritate
1
X
ALEXANDRU
LUPSA
publica
NICOARA AUREL COMUNA
PRIMAR Autoritate
2
X
UNIREA
publica
RUSU TRAIAN
COMUNA
PRIMAR Autoritate
3
X
IGHIU
publica
TOTAL
3
3
0
PARTENERI PRIVAŢI 33,33%
Nr. Nume şi
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt. prenume
TIP
RURAL URBAN
DOBRA
PFA Ferma de
PFA
4
X
DUMITRU
semisubzistenta
crescatori
DANIEL
animale
TODOR
PFA Ferma de
PFA
5
X
RALUCA
semisubzistenta
crescatori
animale
IGNAT
PFA
Cadastru
PFA Cadastru
6
X
ADRIAN
TOTAL
3
3
0
ONG 33,33%
Nr. Nume şi
Partener
Funcţia
Tip* /Observaţii
crt. prenume
TIP
RURAL URBAN
URCAN
Parohia Ortodocsa
Preot
ONG
7
X
GHEORGHE
Valea Larga
Ecumenica
MARIN
MUNCUȘ Asociatia Biounivers Presedinte ONG MEDIU
8
X
NAGY KINGA

POGĂCEAN
ATE Trascau Corp
SORANA
TOTAL
TOTAL PRIVAŢI + ONG
9

Presedinte

ONG MEDIU

X

3
2
1
6
5
1
9
8
0
100
88,88
11,12
Administrarea GAL MMTMM de către CETM Albamont a fost prelungita până la semnarea
contractului de finanțare cu AM PNDR

2
2
2
22,22

