ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Autorităţii Urbane a municipiului Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
extraordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
numărul 171/CLM/10.04.2017 prin care se propune aprobarea Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Autorităţii Urbane a Municipiului Buzău;
- raportul comun al Serviciului Elaborare, Dezvoltare şi Implementare
Proiecte şi al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare
Interinstituţională, precum şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică
şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor a Consiliului Local al municipiului Buzău;
- prevederile art. 7, alin. (4) al Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 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. 1.080/2006;
- prevederile art. 7, art. 8, art. 124 şi art. 125, alin. (3), lit. a), din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 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. 1.083/2006;
- Documentul cadru de implementare al Dezvoltării Urbane Durabile - Axa
Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Programul Operaţional
Regional 2014 - 2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 120/2014 pentru
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de
specialitate al primarului municipiului Buzău;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 55/2017 privind
constituirea Autorităţii Urbane a Municipiului Buzău;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) şi 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 Ş T E:
Art.1.- Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Autorităţii
Urbane a Municipiului Buzău conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Autorităţii Urbane a
Municipiului Buzău reprezintă cadrul de organizare şi funcţionare al Autorităţii
Urbane, conform atribuţiilor delegate prin “Acordul de delegare a atribuţiei de
selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei
Prioritare 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operaţional
Regional 2014 – 2020”.
Art.3.- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Autorităţii Urbane a
Municipiului Buzău completează capitolul II, art.13 din anexa la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 120/2014 pentru aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău.
Art.4.- Prezenta hotărâre modifică şi completează în mod corespunzător
Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2014.
Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Elaborare,
Dezvoltare, Implementare Proiecte şi al Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare Interinstituţională va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.6.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Baciu Mirela
Buzău, 12 aprilie 2017
Nr. 90
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 12 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, --abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi
la şedinţă.

Anexa
la Hotărârea nr. 90 din 12 aprilie 2017
a Consiliului Local al Municipiului Buzău
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL AUTORITĂŢII URBANE A MUNICIPIULUI BUZĂU
Autoritatea urbană reprezintă structura funcţională constituită la nivelul
municipiului reşedinţă de judeţ Buzău, care are responsabilitatea îndeplinirii
atribuţiei de selectare strategică a fişelor de proiecte, propuse spre finanţare în
cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului
Operaţional Regional 2014 - 2020, aferente Strategiei Integrate de Dezvoltare
Urbană, conform atribuţiilor delegate acesteia de către Autoritatea de
Management pentru POR.
Autoritatea urbană a municipiului Buzău este formată dintr-un număr de 3
persoane, din care una va fi desemnată coordonator. Membrii Autorităţii Urbane
vor fi nominalizaţi prin Dispoziţie de primar şi vor beneficia de suportul unui
secretariat care un are atribuţii legate de procesul de prioritizare şi selecţionare a
proiectelor şi fără drept de vot.
Membrii Autorităţii Urbane pot fi revocaţi/înlocuiţi pe durata existenţei şi
funcţionării acestei structuri. Autoritatea Urbană va funcţiona ca Organism
Intermediar de nivel II până la finalul perioadei de implementare a POR 2014 2020.
Procesul de prioritizare şi selecţie a proiectelor se va realiza pe baza
Documentului Cadru de Implementare (DCI) a Dezvoltării Durabile, Axa
Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile şi a Orientărilor privind Axa
prioritară 4 a POR 2014 - 2020 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.
Atribuţiile specifice funcţionării Autorităţii Urbane se stabilesc prin
completarea fişelor de post ale membrilor desemnaţi, fără crearea unei structuri
distincte în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
La desemnarea membrilor Autorităţii Urbane se va ţine cont de separarea
funcţiilor între atribuţiile OI de nivel secundar (Autoritate Urbană) şi cele specifice
beneficiarului în cadrul Axei Prioritare 4 (pregătire şi implementare proiecte, etc.)
conform prevederilor art. 72 din Regulamentului (UE) nr. 1303/2013.
Autoritatea Urbană are următoarele atribuţii:
1) Aplică metodologia şi criteriile pentru selectarea strategică a fişelor de
proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Buzău,
inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al
Municipiului Buzău, cu respectarea metodologiei şi a criteriilor de selectare
strategică aprobate de Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional
Regional.

2) Asigură cadrul organizatoric, procedural şi metodologic, conform
dispoziţiilor regulamentelor europene şi legislaţiei relevante, în acest sens,
beneficiind, din partea Autorităţii de Management pentru POR (AMPOR), de
îndrumare metodologică şi asistenţă de specialitate necesare elaborării
manualelor de proceduri interne şi derulării activităţilor specifice Autorităţii
Urbane.
3) Organizează procesul de selectare strategică a fişelor de proiecte la
nivelul local şi asigură transparenţa şi imparţialitatea acestuia, în conformitate cu
prevederile procedurale, cu prevederile Documentului cadru de implementare a
dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile şi/sau ale ghidurilor specifice elaborate de AMPOR şi răspunde de
desfăşurarea acestui proces. Selectarea fişelor de proiecte se realizează în baza
metodologiei furnizate prin Documentul cadru de implementare a dezvoltării
urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
4) Autoritatea Urbană are obligaţia transpunerii tuturor instrucţiunilor privind
implementarea POR emise de AMPOR, în condiţiile legii, precum şi obligaţia
aplicării lor în termenul prevăzut în conţinutul acestora.
5) Autoritatea Urbană se asigură că personalul propriu cunoaşte şi pune în
aplicare prevederile procedurilor interne pentru implementarea POR, în vederea
îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiei delegate privind selectarea fişelor de
proiecte propuse pre finanţare în cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.
6) Autoritatea Urbană transmite AMPOR un raport cu privire la procesul de
selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei
prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile POR 2014 - 2020, derulat în
condiţiile Acordului de delegare a atribuţiei de selectare strategică a fişelor de
proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile” a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.
7) Autoritatea Urbană are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor
AMPOR şi al altor instituţii cu atribuţii de verificare/ auditare/ control la sediul săi,
în baza comunicării transmise de către acestea, în termenul şi cu respectarea
condiţiilor stabilite prin Acordul de delegare a atribuţiei de selectare strategică a
fişelor de proiecte propuse pre finanţare în cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, de
a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate şi de a lua măsurile
necesare pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor de
verificare/auditare/control derulate.
8) La solicitarea AMPOR, Autoritatea Urbană are obligaţia reverificării
procesului de selectare strategică a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în
cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului
Operaţional Regional 2014 - 2020, în conformitate cu prevederile privind
verificarea atribuţiei delegate şi/sau procesul de selectare strategică a fişelor de
proiecte propuse pre finanţare în cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile POR 2014 - 2020, precum şi recomandările cuprinse în cadrul

rapoartelor
emise
de
structurile/instituţiile
cu
atribuţii
de
verificare/auditare/control.
9) Autoritatea Urbană are obligaţia să nu utilizeze informaţiile şi
documentele obţinute sau la care are acces în alt scop decât acela de a-şi
îndeplini obligaţiile ce-i conform legislaţiei naţionale şi comunitare in vigoare (cu
respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii,
precum şi protecţia datelor cu caracter personal).
10) Autoritatea Urbană are obligaţia să ţină evidenţa strictă şi să păstreze
toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele produse în desfăşurarea
activităţii, aşa cum este reglementat de legislaţia comunitară relevantă,
asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora.

PRIMAR,
Constantin Toma

CONSILIER,
Luminiţa Colţeanu

