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Formularul C3.2.2L – Notă de aprobare privind modificarea Acordului-cadru de finanțare 

Nr. de înregistrare SLINA-CI-565 /data 08.09.2021  

                                                                                                             Aprobat,  

                                                                                              Director OJFIR VALCEA  

                                                                                                          Paunoiu Alina 

 

 

NOTA DE APROBARE  PRIVIND MODIFICAREA ACORDULUI-CADRU DE 

FINANȚARE 

 

Acordul-cadru de finanțare : : C19401006011644011988/14.12.2016 

Denumirea beneficiarului :Asociatia Grupul de Actiune Locala Castra Traiana 

Titlul proiectului :”Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” 

Adresa :loc.Daesti, sat Sambotin,jud.Valcea 

 

Cazuri care fac obiectul modificării Acordului-cadru de finanțare prin Notă de aprobare: 
 

 X    Modificarea valorii totale a Acordului-Cadru de finanțare 
X   Modificarea Anexei I la Acordul – cadru de finanțare, privind modificarea   valorilor 
globale aferente Contractelor de finanțare.  
 
X  Modificarea Anexei III la Acordul – cadru de finanțare - Strategia de Dezvoltare Locală,   
numai după primirea acordului DGDR AM PNDR. 

 Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului. 

 Schimbarea sediului social al beneficiarului menționat în Acordul-cadru . 

 Modificări intervenite în conținutul Autorizației de funcționare emise de către DGDR 
- AM PNDR. 

 Alte situații specifice (se vor analiza punctual, în funcție de situațiile identificate pe 
parcursul implementării - ex.: realocarea sumelor neutilizate la sfârșitul unui 
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Contract de finanțare, excepție făcând ultimul Contract aferent Acordului-cadru de 
finanțare). 

 

În urma analizării Notei explicative și a documentelor justificative atașate privind modificarea 

Acordului-cadru de finanțare nr. C19401006011644011988/14.12.2016 înregistrate la OJFIR 

Valcea cu nr.1001/06.09.2021–SLINA cu nr.557/06..09.2021 prin care se solicită :modificarea 

Anexei III la Acordul – cadru de finanțare- Strategia de Dezvoltare Locala, după primirea 
acordului DGDR AM PNDR nr.221593/16.08.2021, privind modificarea valorilor globale 

aferente Contractelor de finanțare avand ca motivatie primirea bonusarii in valoare totala de 

145.947,00 Euro, suma ce a fost impartita astfel: 116.757,60 Euro pe submasura 19.2 M2/6A 

si 29.189,40 Euro pe submasura 19.4. Deasemenea se repartizeaza sumele ramase  disponibile 

in urma apelurilor de selectie asa cum sunt detaliate in Planul de finantare initial si cel 

modificat care este  anexat notei explicative;  Modificarea Anexei I la Acordul – cadru de 
finanțare, privind modificarea   valorilor globale aferente Contractelor de finanțare prin 
modificarea valorii contractului subsecvent 3 de la 130.380,48 euro la 159.569,88 Euro si 
implicit modificarea valorii totale a Acordului Cadru de Finantare de la 561.154,99 euro la 
590.344,39 euro,   propunem spre aprobare modificarea solicitată. 

      

 

Acordul Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reprezentată prin OJFIR Valcea , însoţit 

de documentaţia menționată anterior, devin parte integrantă din Acordul-cadru de finanțare. 

 

 

 

Avizat, Şef SLIN – OJFIR 

Nume/prenume Popescu Victor 

Semnătura......Data  

 

Întocmit, Expert SLIN-OJFIR 

Nume/prenume Ichim Gabriela 

Semnătura....... 

Data  
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