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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 M7/6B INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURI MICI    
 Anexa nr. 7 Adresă de înaintare si declaratie 

 
 
ANEXA nr.7 - Adresă de înaintare si declaratie 
 

 
Titlul proiectului:  
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

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

(denumirea/numele operatorului 
economic, ONG, UAT , ADI ) 

 
 

Înregistrat la sediul  Asociaţiei  
“Grupul de Acţiune Locala 
Maramures Vest “ -GALMMV 

Nr. …………………………………….. 

Data  …………………………………….. 

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 M7/6B ,  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 UAT / ADI/Ong )          

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 (1 ex) şi într-un 

număr de una copie: 
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a) cererea de finantare; 

b) documentele care însoţesc cererea de finantare conform OPIS ; 

c) CD/DVD -urile care cuprind scan-ul dosarului complet al Cererii de Finantare  

 

Precizăm  că  

 

• Nu am 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. 

 

Prin prezenta imi  dau consimțământul pentru prelucrarea datelor  cu caracter 

personal  a persoanelor fizice (daca aplicantul este persoana fizica)  si a 

reprezentatilor persoanelor juridice(daca aplicantul este persoana juridica)  pentru 

procesarea cererii mele  , a fazelor de evaluare si selectia proiectului , a contractarii si 

monitorizarii acestuia , conform cu 

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 1AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 27 aprilie 2016  privind  protecția persoanelor fizice  în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), 

Articolul 6 Legalitatea prelucrării 

(1)   Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu 

caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana 

vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de 

încheierea unui contract; 

 

 

 

Data completării ………………………………..     

Cu stimă, 

 

 

Reprezentant legal/Împuternicit, 

 
                           ……………………………………………… 

 
1 https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-
01aa75ed71a1/language-ro 
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