
 
                   

      JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA 

str. Primăriei nr.2, localitatea Recea 

Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555. 

E-mail: primariarecea2000@yahoo.com  site: www.primaria-recea.ro 
 

              HOTĂRÂREA Nr.1 
din 14 ianuarie 2019 

 

Privind participarea comunei RECEA  ca beneficiar în vederea depunerii unei cereri de finanţare în 
cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi  combaterea 

sărăciei, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale 
în întreprinderile sociale şi economia socială şi  solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de 
muncă. Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de 

a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă-  Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale. 
 

Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa extraordinară  la data de 
14 ianuarie 2019; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, raportul serviciului de specialitate, avizul 
secretarului şi avizul comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.4; 
             Fiind oportune şi necesare pentru comunitate la nivelul comunei Recea şi existând posibilitatea 
accesării de fonduri prin depunere de proiecte pe axa prioritară Incluziune socială şi combaterea sărăciei; 

      În conformitate cu prevederile: 
-  O.U.G. 64/2009 aprobata cu modificări prin Legea nr.362/2009 cu modificările si completările 

ulterioare. 
-  HG. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG.. 64/2009 şi  Carta 

Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 
nr.199/1997; 

- Acordul de parteneriat nr. 332 din 14.01.2019 între Primăria comunei Recea şi Asociaţia Centrul 
de Inovare şi Dezvoltare Durabilă Nord-Vest; 

- Notă justificativă nr.333 din 14.01.2019 a Primarului comunei Recea, dl. Pavel Octavian; 
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."c", ale art.45 al in.2, art, 115 lit b din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 

Art.1- Se aprobă depunerea cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital 
Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 9v: Promovarea 
antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și 
solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă. Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: 
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-
sustenabilă-  Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale - Cod proiect:128355 

Art.2.- Se aproba valoarea totala a proiectului de maxim   13860000 lei. 

Art.3.- Se aproba cofinantarea  proiectului de maxim  50000 lei. 

Art.4. - Se mandateaza Primarul comunei RECEA domnul Pavel Octavian pentru semnarea 
documentelor necesare derulării procedurii de depunere a cereri de finanţare si a documenelor 
conexe acesteia ( declaraţii si formulare conform Ghidului " Condiţii Generale" pentru POCU 
2014-2020, Ghidului "Condiţii Specifice" si aplicaţiei " My SMIS" ). 

Art.5. - Prezenta hotărâre se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică: 
   - Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; 
   - Primarului comunei RECEA; 

-  Asociaţiei Centrul de Inovare şi Dezvoltare Durabilă Nord-Vest; 
   - Compartimentul contabilitate. 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

            Bogdan-Ionuţ ROMAN                                       SECRETAR 

                                                                                Maria PETRUŞ 
 

Recea la 14 ianuarie 2019 

Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi - 11 

Hotărâre adoptată cu: 11 voturi pentru
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