
PROCES VERBAL

Copie
/\t azi 17. 05. 2022 la sediul Primariei comunei Taureni in sedinta

extraordinara convocata ,,de indata,, prin Dispozitia primarului nr. 607 16.
05. 2022. Sedinta este deschisa de dl. primar Oltean Ovidiu.La sedinta sunt
prezenti 8 consilieri lipseste dl consilier Porumb Vasile.

Sedinta este statutara, este asigurat cvorumul necesar desfasurarii
acesteia conformOUG nr.57/2019
.Dl primar arata necesitatea si urgenta pentru care a fost convocata sedinta
de indata;, motivul este legat de proiectul depus la Minister pentru
participarea comunei la Programul ,,Fondul Local,, in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilienta- Componenta 10.Pt depunerea
proiectului este necesar ca UAT comuna Taureni sa incheie un Parteneriat
cu o alta UAT si sa fie modificata usor HCL nr. 167 14.04. 2022 , fiind

/v

modificate conditiile de accesare a fondurilor europene aferente PNRR. In
lipsa unei hotarari de consiliu de aprobare a modificarii HCL nr. 16/ 14. 04.
2022 si a aprobarii unui parteneriat cu o alta UAT proiectul nu poate fi
promovat si depus la Minister in termen.

La inceputul sedintei Secretarul General supune spre aprobare procesul
verbal al sedintei anterioare din 16. 04. 2022 , se voteaza in unanimitate cu
8 voturi pentru.

Presedintele de sedinta dna Boanda Fiorina Elena citeste ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 3 din

Hotararea Consiliului Local nr. 16 din 14 aprilie 2022 cuprinzand
aprobarea documentatiei in vederea participarii la programul ,, Fondul
Local,, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta- Componenta
10.

2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea participarii la Programul
de finantare PNRR/ CIO - FOND LOCAL si aprobare a parteneriatului
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Se supune la vot ordinea de zi, se voteaza in unanimitate cu 8 voturi
pentru.

La primul punct dl. primar prezinta proiectul de hotarare initial de
dansul, referatul de aprobare mregistrat sub nr. 1371/ 16. 05. 2022 unde
sunt stipulate motivele de drept si de fapt care justifica modificarea si
completarea art. 3 din HCL nr. 16/ 14. 04. 2022. Proiectul de hotarare este
insotit de Raportul de specialitate Tntocmit de Compartimentul de resort. Se


