
PropunerePropunerePropunerePropunere pentru ordinea de zi pentru ordinea de zi pentru ordinea de zi pentru ordinea de zi    

a şedinŃei Consiliului pentru Dezvoltare RegionalConsiliului pentru Dezvoltare RegionalConsiliului pentru Dezvoltare RegionalConsiliului pentru Dezvoltare Regională Vest Vest Vest Vest  
 

1. Informare privind: 
• stadiul implementării Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea 

Vest (POR); 
• situaŃia înregistrată la nivelul Regiunii Vest privind domeniul major de 

intervenŃie 4.2 al POR „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea pentru noi activităŃi”; 

• proiectele care sunt nominalizate în cadrul listei de rezervă, în vederea obŃinerii 
finanŃării în cadrul POR. 

2. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al AgenŃiei pentru Dezvoltare 
Regională Vest pentru  anul  2009.  

3. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională  Vest pentru anul 2009. 

4. Hotărâre privind aprobarea situaŃiilor financiare anuale (bilanŃ) ale ADR 
Vest, întocmite pentru anul 2009. 

5. Informare privind concluziile raportului de audit privind „Evaluarea activităŃii de 
audit intern desfăşurată la nivelul Organismului Intermediar din cadrul ADR Vest”, 
întocmit de DirecŃia de Audit Intern din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, precum şi aprobarea măsurilor rezultate în urma recomandărilor. 

6. Informare asupra: 
• proiectelor internaŃionale derulate de către ADR Vest: Interreg IVC -  PROSESC 

si FRESH; 
• evenimentelor internaŃionale găzduite de către ADR Vest: vizita delegaŃiei 

Regiunii Anatolia de Est – Turcia în Regiunea Vest, atelier international în cadrul 
proiectului PROSESC (17 – 18 mai 2010), şi seminar international în cadrul 
proiectului FRESH (8 – 9 iunie 2010); 

• portofoliului regional de hărŃi al Regiunii Vest. 
7. Hotărâre privind avizarea acordurilor de parteneriat în care este implicată AgenŃia 

pentru Dezvoltare Regională Vest: avizarea protocolului de parteneriat privind 
realizarea activităŃilor în cadrul campaniei de informare "Euroinfo Fonduri" 2010, 
încheiat între ADR Vest şi InstituŃia Prefectului JudeŃul Caras - Severin. 

8. Diverse. 
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