
 

Str. Gheorghe Lazăr14, 300080Timișoara, România +40 256 491 981 +40 256 491 923 office@adrvest.ro www.adrvest.ro  
 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

 

Stimată Doamnă Mihai Adriana - Președinte GAL Urban Corvinia Hunedoara, 

 

Conform documentului ”Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală privind implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 de locuitori”, în cadrul etapei a III-a a mecanismului 

DLRC, ADR Vest are rolul de a aviza prelungirea duratei apelurilor de fișe de proiecte aferente Axei 

prioritare 9 ”Sprijinirea regenerării economice și sociale ale comunităților urbane marginalizate din mediul 

urban”, lansate de GAL-urile din Regiunea Vest pentru măsurile din Strategiile de Dezvoltare Locală. 

 

Ca urmare a depunerii la ADR Vest a adresei privind prelungirea apelului de fișe de proiecte pentru Fișa 

intervenției 7.1-Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli after-school, reabilitare terenuri de 

sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale nr. POR/GAL Urban Corvinia 

Hunedoara/2020/9/2/OS9.1 menționăm că ADR Vest avizează prelungirea apelului de fișe de proiecte 

până la data de 29.05.2020. 

 

Vă rugăm să aveți în vedere respectarea în continuare a prevederilor menționate în Procedura de evaluare 

și selecție a GAL Urban Corvinia Hunedoara aprobată de CCS Restrâns, precum și precizările din Ghidul 

solicitantului Fișa intervenției 7.1-Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli after-school, 

reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete medicale. 

Vă mulțumim și vă asigurăm de expresia înaltei noastre considerații. 

 

Cu deosebită stimă, 

 

    Sorin MAXIM 

 

    Director General  

    Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 

 

În atenţia : Doamnei Mihai Adriana – Președinte GAL Urban Corvinia Hunedoara 

Instituţia: GAL  Urban Corvinia Hunedoara 

Cc: Domnului Muntean Sorin-Manager GAL Urban Corvinia Hunedoara 

Telefon/Fax: 0722/220007 

Email: galurbancorviniahunedoara@yahoo.com 

De la : Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest  

Tel. / Fax : 0256 – 491.923 / 0256 – 491.981 
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