ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

RECEA

PROCES – VERBAL
încheiat azi, 14 ianuarie 2019

la sediul Primăriei comunei Recea, cu ocazia şedinţei extraordinare
a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local, a fost convocată de Primarul comunei Recea,
prin Dispoziţia nr.4 din 11 ianuarie 2019 şi Convocatorul nr.245 din 11 ianuarie 2019;
La lucrările şedinţei, ca urmare a apelului nominal făcut de doamna secretar Petruş Maria,
s-a constatat participarea a 11 consilieri locali, din nr.total de 15;
1. Cîmpian Mircea
8. Mureşan Marin
2. Mociran Alexandru
9. Dobra Călin
3. Mădăras Gheorghe
10. Roman Bogdan
4. Mureşan Mircea-Augustin
11. Petruş Vasile
5. Lupuţ Dragomir
6. Cherecheş Vasile
7. Mădăras Valer
Sunt absenţi dnii consilieri Cozmuţa Vasile, Gherasim Florin, Lucaci Dorin şi Rus Vasile
La şedinţă participă domnul primar Pavel Octavian, d.na Petruş Maria – secretar şi dl.
contabil sef Burzo Vlad;
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre 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 autosustenabilă- Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi:
Dl.consilier Roman Bogdan preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre, existând
raportul compartimentului financiar-contabil, avizul secretarului şi avizul comisiilor de
specialitate nr.1 şi nr.4;
Nefiind discuţii dl.consilier Roman Bogdan preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre şi se votează cu 11 voturi pentru devenind:
HOTĂRÂREA Nr.1 - 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 autosustenabilă- Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi 14 ianuarie 2019, la sediul Primăriei comunei Recea, cu
ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bogdan Ionuţ ROMAN
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Maria PETRUŞ
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