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Regiunea de Dezvoltare SUD MUNTENIA 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

 

    

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind  realocarea fondurilor Domeniului Major de Intervenţie 4.2 
“Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea 

pentru noi activităţi”,  
  Programul Operaţional Regional 2007-2013 

 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, 

convocat în şedinţă prin procedură scrisă,  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive elaborată de ADR Sud Muntenia, anexa 1 la prezenta;  

- Situaţia existentă la nivelul Regiunii Sud Muntenia prin nedepunerea cererilor de 

finanţare pentru Domeniul Major de Intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale 

poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”; 

- Efectele crizei economice asupra mediului de afaceri; 

- Necesitatea utilizarii alocării financiare aferente DMI 4.2 pentru domeniile majore de 

intervenţie care pot contribui la dezvoltarea economică a regiunii, 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 6 (5),7(3) si 7(4)  din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1 Se aprobă  realocarea fondurilor aferente Regiunii Sud Muntenia pentru domeniul 

major  de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 

pregătirea pentru noi activităţi”, dupa cum urmeaza: 

 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 

Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate – 9,96 mil euro 

 Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 

Domeniul major de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – 

21,35 mil.euro 
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Art.2 La data adoptării prezentei, se abrogă hotărârea Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 6/28 octombrie 2009. 

 

Art.3 Secretariatul Consiliului va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 

interesate prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională. 

 

Prezenta hotărâre a fost supusă  spre aprobare prin procedură scrisă, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 7, alin. (3) – (5) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

 

 

 

Liviu Nicolae DRAGNEA, 

 

Preşedinte CpDR Sud Muntenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8  din 26 noiembrie 2010 

Adoptată prin procedură scrisă   


