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HOTĂRÂREA Nr.81
din 22 noiembrie 2018
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 9.ii Integrarea socio-economică a comunităţilor
marginalizate, cum ar fi romii. Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de
formare profesională adecvate nevoilor specifice –
BUNICII COMUNITĂŢII
Consiliul Local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa de îndată din data
de 22 noiembrie 2018;
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;
În conformitate cu prevederile:
- O.U.G. 64/2009 aprobată cu modificări prin Legea 362/2009 cu modificările si completările
ulterioare,
- HG. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG.. 64/2009
- Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr.199/1997;
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, completată;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."c", ale art.45 alin.2,art,115 lit b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:
Art.1 - Se aprobă depunerea cereri de finanţare in cadrul Programului Operaţional Capital Uman,
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socioeconomică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice – BUNICII COMUNITĂŢII RECEA Cod proiect: 126833;
Art.2. - Se aprobă valoarea totala a proiectului de 2.787.640,68 lei(ron).
Art.3. - Se aprobă cofinantarea proiectului de 55.752,82 lei (ron).
Art.4. - Se aprobă Inființarea de Servicii sociale fără cazare pentru persoanele vârstnice: centru de
zi, şi unităte de îngrijire la domiciliu.
Art.5. - Se mandatează Primarul Comunei RECEA, Dl.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.6. - Prezenta Hotărâre se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
- Primarului şi Secretarului comunei Recea;
- Compartimentul contabilitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bogdan-Ionuţ ROMAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Maria PETRUŞ

Recea la 22 noiembrie 2018
Consilieri Total – 15, Nr.consilieri prezenţi - 12
Hotărâre adoptată cu: 12 voturi pentru.

