
Regiunea de Dezvoltare SUD U TENIA
Consiliul peatru Dezvoltare Regionala
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privind constituirea comisiei regionale pentru stabilirea criteriilor

de selec^ie a proiectelor strategice din regiunea Sud - untenia.
anexa la Planul de Dezvoltare RegionalS

pentru perioada de programare 2021-2027

Consiliul pentru Dezvoltare Regional^ al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia,
Tntrunit Tn $edinta ordinara de lucru Tn municipiul AJexandria, judetul Teleorman,

Avand Tn vedere:

- Nota de fundamentare la proiectul de hotarSre privind constituirea comisiei

regionale pentru stabilirea criteriilor de seleciie a proiectelor strategice din
regiunea Sud - Muntenia, anexa la Planul de Dezvoltare Regionala pentru
perioada de programare 2021-2027, anexa la prezenta;

- Prevederile Ordonanfei de UrgentS nr. 80/2019 pentru modificarea si completarea
unor acte normative Tn domeniul fondurilor europene, art. V;

Prevederile art. 10(1), lit. e si lit. m din Regulamentul de organizare §i functionare
al Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia;

- Prevederile art. 4, pet. 19 din Statutul Agenflei pentru Dezvoltare Regionala Sud -
Muntenia.

Tn temeiul dispozitiilor art. 6, alin. (5) din Regulamentul de organizare ?i functionare a
Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
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Art_l Se aproba constituirea comisiei regionale pentru stabilirea criteriilorde selectie
a proiectelor strateg(ce din regiunea Sud - Muntenla ce vor reprezenta anexS la
Plahul de Dezvoltare Regionaia pentru perioada de programare 2021-2027.
Art2 Comisia va fj alcStuitS din 17 membri. astfel: 7 membri reprezentfind ConsJJule
iude(ene din regiunea Sud Muntenia, 7 membri reprezentSnd municlpiile re?edinta de
judet, 1 membru din regiunea Sud Muntenia desemnat din partea Asociayei
Comunetor din RomSnia, 1 membru din regjunea Sud Muntenia desemnat din partea
Asodatiei Ora?elor din RomSnia. 1 membru din regiunea Sud Muntenia din partea
mediulul de afaceri.

Arfc^ Se adopts Regulamentul de organizare §i functionare a comisiej regionale
pentru stabilirea criteriilor de selecpe a proiectefor strategice din regiunea Sud
Muntenia pentru perioada de programare 2021-2027. anexa 1 la prezenta hotSrare.
Arfc4 Cu ducerea Ja Tndeplinire a prezentei hotSrSri se TnsSrcineaza Agenfia pentru
Dezvoltare RegionalS Sud - Muntenia.

Art5 Secretan'aftjl Consiliului va comunica prezenta hotfl/dre institutfilor §i
persoanelor interesate prevSzute Tn Regulamentul de organizare $j functionare al
Consiliului pentm Dezvoltare RegionalS.
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