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NOTĂ 
definitivare procedură de evaluare și selecție  

 

 În perioada 22.08.2022 - 30.09.2022, la nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ceahlău s-a 
desfășurat apelul de selecție nr. 3 pentru măsura Măsura 2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară 
mică şi a serviciior de  bază în comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării  Microregiunii 
Ceahlău cu o alocare financiară de 673.528,44  €. 

În perioada de valabiliate a apelului de selecție la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Ceahlău s-au depus  5  cereri de finanțare, care , după parcurgerea etapelor de evaluare efectutată de 

membrii aparatului tehnic cu atribuții în evaluarea proiectelor, au avut următorul status: 
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1 63 26 9 2022
Achiziție buldoexcavator în 

comuna Tașca, județul Neamț
Comuna Tașca Neamț Tașca 70 100.747,13 Eligibil

2 67 29 9 2022

Achiziție autovehicul 

multifuncțional de lucru  în 

comuna Hangu, județul Neamț

Comuna 

Hangu
Neamț Hangu 70 101.797,21 Eligibil

3 65 28 9 2022

Achiziționarea unui utilaj 

multifuncțional pentru 

curățenie și echipamente 

aferente, pentru servicii publice 

desfășurate în orașul Bicaz, 

județul Neamț

Orașul Bicaz Neamț Bicaz 70 102.000,00 Eligibil

4 66 28 9 2022

Achiziție autoutilitară și 

buldoexcavator în comuna 

Ceahlău, județul Neamț

Comuna 

Ceahlău
Neamț Ceahlău 70 200.000,00 Eligibil

5 64 28 9 2022

Achiziție autoutilitară în 

comuna Grințieș, județul 

Neamț

Comuna 

Grințieș
Neamț Grințieș 30 102.000,00 Eligibil

Valoare publică Status proiect
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Înregistrare la GAL Ceahlău

Titlul proiectului Solicitant

Localizarea proiectului

 
 

La data de 18.10.2022 Comitetul de selecție a proiectelor a aprobat, în prezența 

reprezentanților CRDJ Neamț și Suceava,  Raportul de selecție nr. 284/18.10.2022 aferent apelului de 

selecție nr. 3 pentru măsura 2/6B Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de  bază în 

comunităţile din spaţiul LEADER, premisa dezvoltării  Microregiunii Ceahlău, prin care toate cele 5 (cinci) 

cereri de finanțare depuse au fost selectate spre finanțare. 

După întocmirea și avizarea Raportului de selecție, pe data de 18.10.2022,  GAL a transmis 

notificările de eligibilitate/selecție aferente cererilor de finanțare declarate eligibile și selectate spre 

finanțare. 

Având în vedere prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală- versiunea 12, Regulamentului de organizare și de funcționare precum 

și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor procedurale nu au intervenit modificări aupra Raportului 
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de selecție nr. 284/18.10.2022, la sediul GAL neînregistrându-se contestații asupra rezultatelor evaluării 

și selecției înscrise în Raportul de selecție anterior menționat: 

- Raportul de selecție  nr. 284/18.10.2022 aferent apelului de selecție nr. 3 lansat pentru măsura 2/6B 

Îmbunătăţirea infrastructurii la scară mică şi a serviciior de  bază în comunităţile din spaţiul LEADER, 

premisa dezvoltării  Microregiunii Ceahlău  derulat în perioada 22.08.2022 - 30.09.2022 devine 

Raport de selecție final la data semnării prezentei note. 

 

 

Asumat,        Data: 

Președinte GAL Ceahlău,      26.10.2022 

Cernat Ioan 
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