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Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest “ –GALMMV 
  

 

 
PNDR Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei 

de 
dezvoltare locală!” 

GALMMV  Masura 1/1A Cooperare , Anexa nr. 7 Adresă de înaintare 

 
 
ANEXA nr.7 - Adresă de înaintare 
 
 
Titlul proiectului:  
 
 

 

 
 

Solicitant 
................................................................

.............. 
(denumirea/numele operatorului economic, ONG, 

UAT , ADI ) 

Înregistrat la sediul  
Asociaţiei  “Grupul de Acţiune 
Locala Maramures Vest “ -
GALMMV 
nr................../din..........
........, ora.................. 

  
ADRESĂ DE ÎNAINTARE 

Către :Asociaţia “Grupul de Acţiune Locala Maramures Vest “ –GALMMV 

 

Ca urmare a lansării în data de ......................….. a apelului de selectie  nr. 

.................................................. 

 

în vederea accesării Masurii M1/1A Cooperare,  din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

– a Asociaţiei  “Grupul de Acţiune Locala Maramures Vest “ –GALMMV 

 

Subsemnata/ul ………………………………………….legitimat cu BI/CI seria….…, nr. …….....…… în 

calitate de reprezentant legal/împuternicit al 

........................................................................... (denumirea/numele : 

partener lider ,  fermier ,  cooperativa , , operator economic, ONG, UAT, ADI )          cu 

sediul social în …………...............................................……….., Cod Unic de 

Înregistrare……………………..................…… din data de ………………………... 

vă transmit alăturat următoarele: 

 

Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conținând, în original şi o copie : 

a) cererea de finantare; 

b) documentele care însoţesc cererea de finantare; 
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c) CD/DVD -urile care cuprind scan-ul dosarului complet al Cererii de Finantare 1 

 

Precizăm  că  

 

 Liderul de proiect si/sau Partenerii membrii fermieri, microîntreprinderi și 

întreprinderi mici etc. NU au mai depus aceeasi cerere de finantare in cadrul 

aceleasi sesiuni anuale  

 NU  beneficiem  de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă 

beneficiind astfel de dubla finanţare pentru acest proiect în întreg şi părţi ale 

acestuia. 

 

 

Data completării ………………………………..     

Cu stimă, 

Reprezentant legal/Împuternicit, 

 
    ……………………………………………… 

 

                                                      
1 1 Fişierele electronice trebuie să fie în format .pdf scanate cu o rezoluție de minim 200dpi.  Cererea 
de Finantare si anexele acesteia (sheet2, 3,4..) va fi salvata pe CD/DVD atit scanata (pdf)   cit si in 
format excel (conform Formatului de pe site ul www.galmmv.ro, completata de beneficiar ) . 
Partea scanata poate fi monovolum (cuprinde toate documentele conform OPIS  ) sau in fisiere 
separate –denumite si puse in  ordinea - conform OPIS ului si listei de documente din Cererea de 
Finantare (Cap. E) .  
 

http://www.galmmv.ro/

