
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea 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 

 
  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă 
extraordinară; 
       Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 175/CLM/11.04.2017 prin care se propune aprobarea 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; 
        - raportul nr. 9.972/11.04.2017 al Serviciului Elaborare, Dezvoltare şi 
Implementare Proiecte, 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; 

- Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parmentului European şi al 
Consiliului din 17 Decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul Social European pentru pescuit 
şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul 
de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, denumit în continuare 
Regulamentul 1.303/2013 (art. 123, alin. 6); 

 - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul European de Dezvoltare 
regional 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, denumit în continuare Regulamentul FEDR (art. 7, alin. 4); 

 - Hotărârea Guvernului nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului 
instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structural şi de 
investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi 
gestionare a instrumentelor structural 2007- 2013, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordinul MDRAPFE nr. 112/20 ianuarie 2017 pentru aprobarea 
Documentului Cadru de Implementare al Dezvoltării Urbane Durabile - Axa 



Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Programul Operaţional 
Regional 2014 – 2020. 
            În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si lit. e),  şi alin. (7),  lit. a), art. 45, alin. 
(2), lit. f), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă 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.2.- Se mandatează Primarul Municipiului Buzău să semneze 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.- 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 face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, conform anexei; 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău prin intermediul Serviciului Elaborare, 
Dezvoltare şi Implementare Proiecte va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotarâri. 

Art.5.- 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. 91 
 
 

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. 


