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Nr. 1037/13.04.2021 

CONVOCATOR, 
ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ VALEA PRUTULUI 
 
În conformitate cu prevederile art.17, alin. 3 din Statutul de Organizare și Funcționare a Asociației și a 
dispozițiilor O.U.G nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, 
 
Se CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ în sesiune ordinară a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 
VALEA PRUTULUI pentru data de 26 aprilie 2021, orele 10:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local 
Popricani, situat în incinta Primăriei Popricani, comună Popricani cu următoarea  

 
ORDINE DE ZI: 

1. Verificarea întrunirii cvorumului Adunării Generale și aprobarea Ordinii de zi 

2. Prezentarea stadiului implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 finanţată prin 
Programul LEADER 19.3B. 

3. Prezentarea proiectelor cu finanțare implementate de asociația GAL Valea Prutului. 

4. Aprobarea rapoartelor Asociaţiei GAL Valea Prutului (narativ, financiar şi al cenzorului). 

5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Bilanţului contabil pentru anul 2020. 

6. Stabilirea obiective de dezvoltare pentru perioada 2021 – 2022 din perspectiva bugetului din 
regulamentul de tranziție și a fondului de reziliență și redresare. 

7. Asigurarea fluxului financiar pentru proiectele derulate de GAL. 

8. Diverse 
 

Conform art.17, alin. 5 din Statutul Asociației, pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale se iau în 
prezența a 2/3 din numărul asociaților și cu majoritatea simplă a voturilor asociaților prezenți (50% +1 din 
cei prezenți). 

În cazul în care în data de 26.04.2021 nu se îndeplinesc condițiile de valabilitate pentru desfășurarea 
Adunării Generale prevăzute de Statutul Asociației, Adunarea Generală a membrilor Asociației se 
reconvoacă pentru data de 27.04.2021, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași Ordine de Zi ca mai sus. 
Membrii care nu pot fi prezenți în fizic, pot mandata altă persoană sau alt membru, conform mandatului 
atașat. Documentele supuse aprobării de către AGA sunt postate pe site-ul oficial 
www.galvaleaprutului.ro, secțiunea Rapoarte Activitate. 

Prezentul Convocator se aduce la cunoștința membrilor prin afișare la sediul GAL Valea Prutului, afișare la 
sediul celor 11 U.A.T membre GAL, afișare pe site-ul GAL, transmitere electronică și fax. 

 
Președinte, 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Prutului, 
Lungu Vasile 

 
 

http://www.galvaleaprutului.ro/
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Nr............/ Data .......                   

 

MANDAT 

 

Subscrisa SC/I.I/PFA/Asociatia ______________________________________ CUI/CIF 

_______________________ din comuna _____________________având calitatea de membru în 

Adunarea Generală a Asociației GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA PRUTULUI, 

mandatăm pe Domnul/Doamna  

__________________________________________________, să participe, în calitate de 

reprezentant al societatii/instituției sus-menționat, la Adunarea Generală a GAL Valea Prutului, 

organizată în data de 26.04.2021 orele 10:30 (sau în situația în care se reconvoacă în data de 

27.04.2021) în Sala de ședințe a comunei Popricani, judetul Iași având drept de reprezentare și de 

vot și pentru toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

 

 

 

 

                                                                       SC/I.I/PFA/Asociatia 

 

Reprezentant  

Semnătură 
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