ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Municipiul
Buzău, la înfiinţarea Asociației Pentru Dezvoltare Locală Buzău 2017

-

-

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 177/CLM/04.06.2018 a Primarului
Municipiului Buzău prin care se propune aprobarea participării Unității
Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, la înfiinţarea Asociației Pentru
Dezvoltare Locală Buzău 2017;
- raportul de specialitate nr. 16.121/04.06.2018 al Serviciului
Dezvoltare si Implementare Proiecte;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020;
Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, AXA PRIORITARĂ 9:
”Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate
din mediul urban”, Obiectivul Specific 9.1 „Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității”
O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020;
O.G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea nr.
215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale
Municipiul Buzău, la înfiinţarea Asociației Pentru Dezvoltare Locală Buzău
2017;
Art.2.- Se atribuie prin împrumut de folosinţă, pe o perioadă
nelimitată, camera 6 bis, în suprafață de 18 mp, din cadrul UAT Municipiul
Buzău, str. Piata Daciei, nr. 1.

Art.3.- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Buzau să semneze în
numele şi pentru UAT Municipiul Buzău, Actul Constitutiv şi Statutul
Asociației pentru Dezvoltare Locală Buzău 2017 şi să efectueze, prin
aparatul de specialitate, toate demersurile necesare dobândirii
personalităţii juridice pentru Asociația Pentru Dezvoltare Locală Buzău
2017.
Art.4.- Se aprobă Actul Constitutiv conform Anexei. nr. 1 şi Statutul
Asociației Pentru Dezvoltare Locală Buzău 2017 conform Anexei nr. 2,
anexe care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Se însușesc procesele verbale nr. 1 din data de 16.05.2018 și
nr. 2 din data de 17.05.2018, încheiate cu ocazia adunării generale de
constituire pentru Asociația Pentru Dezvoltare Locală Buzău 2017.
Art.6.- Primarul municipiului Buzau, prin intermediul Serviciului
Dezvoltare si Implementare Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Maria Ionescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 18 iunie 2018
Nr. 146
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 18 iunie 2018 cu respectarea prevederilor art.
45, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, --- abţineri, şi --voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 177/CLM/04.06.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării Unității
Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, la înfiinţarea Asociației Pentru
Dezvoltare Locală Buzău 2017

Având in vedere:
1.Forma de organizare juridică
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ BUZĂU 2017, este constituită
prin libera voinţa a membrilor fondatori, este persoana juridică română, de drept
privat şi utilitate publică, fără scop patrimonial, independentă și apolitică. GAL
se constituie de către membrii fondatori, în temeiul şi în urma hotarârii Adunării
Generale constitutive din data de 16 mai 2018 Această asociaţie îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală (cu modificările şi completările ulterioare), a O.G. nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobata prin Legea 246/18.07.2005 cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile tuturor celorlalte
acte normative în vigoare incidente, dar nu în ultimul rând cu respectarea
dispoziţiile prezentului Statut şi a Actului constitutiv aferent, precum şi a
prevederilor Regulamentului CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene
şi a Tratatului de Aderare a României la U.E., semnat la Bruxelles în data de 31
martie 2005 etc. GAL este persoana juridică independentă şi poate avea
emblemă, logo, sigiliu, antet, ştampilă proprie, cont în lei şi/sau în valută.
2. Sediul GAL
Sediul ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ BUZĂU 2017 este în
municipiul Buzău, Piata Daciei, nr.1, camera 6 bis.
3.Scopul
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ BUZĂU 2017 are ca scop
atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Capital
Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de
investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității,
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma)
din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate
în contextul mecanismului de DLRC, prin Programul Operaţional Regional
2014 - 2020, AXA PRIORITARĂ 9: ”Sprijinirea regenerării economice şi sociale
a comunităţilor defavorizate din mediul urban”, Obiectivul Specific 9.1

„Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” dar şi prin alte
programe europene, guvernamentale sau de altă natură în vederea
sprijinirii dezvoltării locale a comunității marginalizate din Municipiul Buzău, a
combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și
multisectorială, cu respectarea principiilor DLRC (Dezvoltare Locală plasată
sub Responsabilitatea Comunității)pentru dezvoltarea economică şi socială
a comunităţilor membre a acestui Grup de Acțiune Locală (GAL).
4. Obiective
(1) În realizarea scopului propus, GAL îşi stabileşte urmatoarele
obiective:
Obiectiv general implementarea în Municipiul Buzău a noului instrument de
dezvoltare teritorială Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, în zonele urbane
marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării
comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și
implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.
Obiectiv specific: “Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și
non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste
20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de
DLRC.” (OS 5.1).
Abordarea participativă de tip DRLC vizează mobilizarea și implicarea
comunităților dezavantajate și a actorilor locali în procesul de elaborare și de
implementare a strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii, în
concordanță cu Strategia Europa 2020.
Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre
alăturat de aprobare a asocierii intre Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Buzău cu persoane fizice, persoane juridice şi organizaţii
neguvernamentale, în vederea înființării: Asociației Pentru Dezvoltare Locală
Buzău 2017, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Serviciul Dezvoltare și Implementare Proiecte
Nr. 16121/04.06.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării Unității Administrativ
Teritoriale Municipiul Buzău, la înfiinţarea Asociației Pentru Dezvoltare
Locală Buzău 2017
În vederea atingerii:
1.Scopului:
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ BUZĂU 2017 are ca scop
atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Capital
Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii
sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de
investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității,
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma)
din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate
în contextul mecanismului de DLRC, prin Programul Operaţional Regional
2014 - 2020, AXA PRIORITARĂ 9: ”Sprijinirea regenerării economice şi sociale
a comunităţilor defavorizate din mediul urban”, Obiectivul Specific 9.1
„Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității” dar şi prin alte
programe europene, guvernamentale sau de altă natură în vederea
sprijinirii dezvoltării locale a comunității marginalizate din Municipiul Buzău, a
combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, printr-o abordare integrată și
multisectorială, cu respectarea principiilor DLRC (Dezvoltare Locală plasată
sub Responsabilitatea Comunității) pentru dezvoltarea economică şi socială
a comunităţilor membre a acestui Grup de Acțiune Locală (GAL).
2.Obiectivului general implementarea în Municipiul Buzău a noului
instrument de dezvoltare teritorială Locală plasată sub Responsabilitatea
Comunității (DLRC) în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, în
zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea
implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat
local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.

3.Obiectivului specific: “Reducerea numărului de comunități
marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând
minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC.” (OS 5.1);
Abordarea participativă de tip DRLC vizează mobilizarea și implicarea
comunităților dezavantajate și a actorilor locali în procesul de elaborare și de
implementare a strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii, în
concordanță cu Strategia Europa 2020;
este necesară înființarea Asociației Pentru Dezvoltare Locală Buzău
2017.
Pentru înregistrarea prezentei asociatii în Registrul asiociatiilor si
fundatiilor, Judecatoria Buzau solicita ca document obligatoriu, hotărâre a
Consiliul Local al Municipiului Buzău, conform O.G nr. 26/2000.
Ţinând cont de competenţele de aprobare ale consiliilor locale s-a
întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe
ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Serv. Dezvoltare şi Implementare Proiecte,
cons. Luminiţa Colţeanu

