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COMUNICAT DE PRESĂ

Conferință pentru finalizarea proiectului ,,Funcționarea Grupului de Acțiune
Locală Dunărea de Sud, dobândirea de competențe și animarea teritoriului ,,

Grupul de Acțiune Locală Dunărea De Sud a organizat în data de 31.08.2015,
începând cu orele 14:00, în incinta căminului cultural din comuna Bujoru, județul Teleorman,
Conferința pentru finalizarea proiectului "Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Dunărea
de Sud, dobândirea de competențe și animarea teritoriului".

Proiectul mai sus amintit este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală
2007-2013, în cadrul Axei IV LEADER, măsura 431 - Funcționarea Grupurilor de Acțiune
Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului.

La conferința din data de 31.08.2015 au fost prezenți angajații GAL, reprezentanți ai
autorităților locale partenere, reprezentanți ai Oficiului Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, reprezentanți ai agenților economici locali, beneficiari ai proiectelor cu
finanțare prin intermediul Gal-ului și locuitori ai comunelor din teritoriul Gal.

Conferința a debutat prin cuvântul de bun venit rostit de Dl Gica Sîrbu, primarul
comunei Bujoru, continuând, conform agendei, cu prezentarea proiectului "Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală Dunărea de Sud, dobândirea de competențe și animarea
teritoriului" de către Dl Siteavu Minel-Gelu, președintele GAL Dunărea De Sud.

Proiectele de succes implementate în teritoriul Gal-ului au fost prezentate de managerul de
proiect Drugă Dana-Maria Lorena, unde au fost trecute în revista măsurile accesate, numele
beneficiarilor, valorile contractate, obiectivele proiectelor și fotografii reprezentative.

Au fost realizate prezentări de proiecte și din perspectiva reprezentanților proiectelor
depuse în cadrul măsurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale"
accesate prin intermediul GAL Dunărea De Sud și anume: Dl. Popa Marian- primarul comunei
Fântânele, a prezentat proiectul „Amenajarea spațiilor publice de recreere teren de sport,
comuna Fântânele, județul Teleorman”, dna Pompilia Gheorghe, reprezentant al comunei
Pietroșani, a vorbit de proiectul „Modernizare piață comunală comuna Pietroșani județul
Teleorman” și dl. Băcanu Daniel Sorin, primarul comunei Lisa, cu prezentarea proiectului
implementat și anume „Modernizare și renovare cămin cultural  comuna Lisa, județul
Teleorman”.
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