
Proces verbal 

in urma reuniunii GAL PM  
din data de 16.12.2009 

 

Dupa cum a fost stabilit in reuniunea din 8.12.2009 de data aceasta au fost convocati reprezentanti ai sociatatii 

civile si ai sectorului privat. 

Scopul reuniunii a fost acela de a completa Consiliul director al GAL PM cu 4 reprezentanti ai sectorului civil si 

privat. Posturile pentru care s-a organizat aceasta sesiune de alegeri sunt : vicepresedinte, secretar si 2 

membri. 

Pentru postul de vicepresedinte a candidat Fundatia « Mihai Eminescu » Trust care a nominalizat-o ca 

reprezentant pe D-soara Luminita Holban. Postul a fost atribuit cu unanimitate de voturi. 

Pentru postul de secretar a candidat Asociatiei « Ille et Vilaine – Sibiu » reprezentata de Dl Emil Lupean, care a 

fost ales cu unanimitate de voturi. 

Pentru posturile de membri in Consiliul Director au candidat Dl. Vilhem Schuster, proprietarul unei gospodarii 

ecologice si Dl. Gheorghe Streza, presedintele asociatiei crescatorilor de capre « Caprimed » . Ambii au fost 

alesi cu unanimitate de voturi. 

Noul Consiliu Director al GAL Podisul Mediasului, legal constituit, isi incepe mandatul cu data de 16.12.2009, 

avand urmatoarea componenta : 

Georgeta IRIMIE      – Presedinte – Primar al orasului Dumbraveni 
  
Sorin POPA             –  Vice-presedinte – Primar al comunei Micasasa 
 
Luminita HOLBAN    – Vice-presedinte – reprezentant al Fundatiei “MIhai Eminescu” Trust 
 
Emil LUPEAN           – Secretar – reprezentant al Asociatiei “Ille et Vilaine – Sibiu” 
 
Martin BLESCH         –  Membru – Primar al comuei Seica Mica 
 
Vilhem SCHUSTER   – Membru – proprietar de gospodarie biologica 
 
Gheorghe STREZA    – Membru – Presdintele Asociatiei “Caprimed” 
  
 
Urmeaza ca in saptamana 52 sa se intruneasca prima sedinta de Consiliu pentru a stabili actiunile de pregatire 
a candidaturii GAL  in cadrul masurilor Axei 4 Leader.  
 
Una din actiunile prevazute in proiectul de pregatire a candidaturii este propusa de Asociatia « Ille et Vilaine – 

Sibiu » si reprezinta un schimb de experienta pe Leader in Franta. La aceasta ora exista confirmarea din partea 

Consiliului General Ille et Vilaine si a Camerei de agricultura departamentale ca sunt de acord sa organizeze 

primirea unei delegatii de la GAL PM.  
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