
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL  BUZĂU 
-CONSILIUL  LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea Autorității Urbane a Municipiului Buzău 

 
 
      Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință 
ordinară; 
      Având în vedere : 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub numărul 145/CLM/21.03.2017 prin care se propune aprobarea 
constituirii Autorității Urbane a Municipiului Buzău; 
       - raportul Serviciului Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte 
Nr. 7894 / 2017; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

  - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- art. 7 (4) al Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind Fondul European de dezvoltare regională 
şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru 
creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1080/2006, 

 - art. 7, art. 8, art. 124 şi art. 125 alin. 3, lit. a), din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european de pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european de pescuit şi 
afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006,    

- Documentul cadru de implementare al Dezvoltării Urbane Durabile - 
Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 



 
 
      În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit.b) şi art. 45, alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

  Art.1.- Se aprobă constituirea Autorității Urbane a municipiului 
Buzău; 

  Art.2.- Autoritatea Urbană a municipiului Buzău are rolul de a 
prioritiza și selecta proiectele din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană a municipiului Buzău, finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 
din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și va funcționa ca 
organism intermediar de nivel II până la finalul perioadei de implementare a 
POR 2014-2020; 

Art. 3. – Autoritatea Urbană a municipiului Buzău își desfașoară 
activitatea în baza procedurilor specifice de lucru, conform prevederilor 
legale în vigoare, a Programului Operațional Regional 2014-2020, a 
Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile – Axa 
prioritară 4, precum și a celorlalte ghiduri și instrucțiuni emise în acest 
scop; 

Art.4. – Numărul de membri ai Autorității Urbane este de trei 
persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Buzău, conform Orientărilor și Documentului cadru de Implementare al 
Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

 Art.5. – Se împuternicește Primarul municipiului Buzău să 
desemneze prin Dispoziție componența nominală a Autorității Urbane, în 
termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri; 

Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Elaborare, Dezvoltare, Implementare Proiecte și a Direcției Resurse 
Umane, Control Managerial Intern, Asigurarea Calității, CFP va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art.7.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 
 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 
consilier Daniel Lambru 

 
 
 
 
 

                                              CONTRASEMNEAZĂ : 
                                                                                SECRETARUL 

                                                    MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                       Diana Mariana Pavel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 28 martie 2017     
Nr. 55 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 28 martie 2017, cu respectarea prevederilor  
art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 23   voturi pentru,  -- abţineri şi -- 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23  consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 



 

       
        ROMANIA 
      JUDETUL BUZAU 
    MUNICIPIUL BUZAU 
         - PRIMAR – 
   Nr. 145/CLM/2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 la proiectul de hotărâre privind constituirea  

Autorității Urbane a Municipiului Buzău 
 
       

Având în vedere cadrul legal european și național de reglementare a 
procesului de prioritizare și selecție a proiectelor aplicabilă în cadrul Axei 
prioritare 4 a Programul Operaţional Regional 2014-2020 ”Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile”, proces care este realizat de către Autoritatea Urbană, structură 
înființată la nivelul municipiilor reședință de județ în acest sens, Primăria 
municipiul Buzău trebuie să constituie acest organism intermediar de nivel II ca 
structură internă, îndeplinind atribuția delegată de AM POR cu privire la selecția 
proiectelor finanțabile prin  prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020. 

Autoritatea Urbană are rolul de a prioritiza și selecta proiectele aferente 
SIDU (inclusiv din PMUD), finanțabile în perioada 2014-2020 prin intermediul 
Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.  

Astfel, pornind de la lista de proiecte intermediare/portofoliul de proiecte al 
SIDU și a fișelor de proiecte întocmite de către structurile interne ale primăriei 
municipiului Buzău și, folosind metodologia specifică, Autoritatea Urbană va 
identifica, în limita alocărilor disponibile municipiului reședință de județ, proiectele 
finanțabile prin intermediul Axei prioritare 4 a POR în perioada 2014-2020.   
 Numărul minim de membri ai autorității urbane este 3, conform 
documentelor de reglementare.  

Autoritatea Urbană va funcţiona ca organism intermediar de nivel II până la 
finalul perioadei de implementare a POR 2014-2020, dacă nu se decide altfel la 
acel moment.  

Având în vedere și raportul serviciului de specialitate s-a elaborat 
alăturatul proiect de hotarâre, în vederea adoptării de către plenul Consiliului 
Local al Municipiului Buzău în forma prezentată. 
 
 

PRIMARUL 
MUNICIPIULUI BUZAU, 

Constantin Toma 



 
              
 
                ROMÂNIA 
          JUDEȚUL  BUZĂU 
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
  -Serviciul Elaborare, Dezvoltare  
      și Implementare Proiecte- 
     Nr. 7894/21.03.2017 
  
 

R A P O R T    
la proiectul de hotărâre privind constituirea  

Autorității Urbane a Municipiului Buzău 
 

 

Având în vedere cadrul legal de reglementare privind Axa prioritară 4 a 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”  

Reglementări europene: 

 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 

dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 

economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1080/2006. 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune 

și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; 

Reglementări naționale: 

 Acordul de Parteneriat 2014-2020 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020; 



 Document Cadru de Implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa  Prioritară 

4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

 Hotărâre nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de 

coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi 

pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a 

instrumentelor structurale 2007-2013, cât și necesitatea atragerii finanțărilor 

europene în proiecte esențiale de dezvoltare a comunitătilor Primăria 

Municipiului Buzău trebuie să constituie Autoritatea Urbană, ca structură de 

prioritizare a proiectelor propuse prin documentele programatice Strategia 

Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Durabilă a Municipiului 

Buzău. 

Autoritatea Urbană desemnează structura internă stabilită în cadrul municipiilor 

reședință de județ care îndeplinesc atribuția delegată de AM POR cu privire la selecția 

proiectelor finanțabile prin  prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020. Astfel, 

municipiile reședință de județ îndeplinesc rolul de organisme intermediare de nivel 

secundar în sistemul de management și control al POR 2014-2020.   

Autoritățile Urbane se vor constitui la nivelul primăriilor municipiilor reședință de 

județ prin Hotărâre a Consiliului Local, completată, acolo unde este cazul, de dispoziții 

ale primarului. Numărul minim de membri ai autorității urbane este 3. Numărul maxim 

de membri ai Autorităților Urbane va fi impar și se va stabili la nivel local de către 

municipiile reședință de județ. 

Autoritatea Urbană va funcţiona ca organism intermediar de nivel II până la finalul 

perioadei de implementare a POR 2014-2020, dacă nu se decide altfel la acel moment. 

 
 
 

 

Serviciul Elaborare, Dezvoltare și 
 Implementare Proiecte 

consilier, 
Luminița Colțeanu 


