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                      NR. 15/26.02.2021                                     

                                                                                  

ERATA 

Avand în vedere solicitarea de informatii suplimentare aferente cererii de finantare  

190117727012821115/15.01.2021 depusa in cadrul  masurii 2/ 6B IMBUNATATIREA 

INFRASTRUCTURILOR SI DOTARILOR EDILITARE, cererea de proiecte M 2/6B - 02/20, emitem urmatoarea 

ERATA 

În cadrul modelului de cerere de finantare aferente masurii 2/6B existentă la adresa 

http://www.galdrumuliancului.ro/masura-26b/, sectiunea D+E, la pagina E. LISTA DOCUMENTELOR 

ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 19. 2/ 6B: 

1. Punctul  1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele 

și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare nu 

contine din omisiune si MEMORIUL JUSTIFICATIV, dupa caz 

Versiunea corecta pentru acest punct va fi: 

1. Punctul 1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmite/Memoriul justificativ, dupa caz, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de 

toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

 

În ghidul solicitantului si in toate documentele anexa unde se gaseste mentiunea  ,,Studiu de 

Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și 

verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice 

fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare,,  

Se va citi 

Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmite/Memoriul justificativ, dupa caz, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de 

toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform 

reglementărilor legale în vigoare 
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2. Punctul ,,2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în 

vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare,,  contine 

ERONAT optiune de bifa obligatoriu pentru toate proiectele. 

Versiunea corecta pentru acest punct va fi: 

Punctul ,,2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și 

aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare,,  contine optiune de bifa 

obligatoriu daca proiectul impune.  

Atasat  este prezentata cererea de finantare aferente acestei masuri corectată în baza prezentei erate. 

 
 

Grupul de Acțiune Locală ”DRUMUL IANCULUI” 
Reprezentant legal, 

BIRLA MARIN 
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