
            ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T Ă R Â R E  
 

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE 
REGIONALĂ SUD-EST, ÎN CALITATE DE LIDER ȘI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL 

BUZĂU, ÎN CALITATE DE PARTENER, PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII 
SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 

PENTRU DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ ȘI REGENERARE URBANĂ” 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;   
         Având în vedere: 
         - referat de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 275/CLM/08.09.2020, 
prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, în calitate 
de partener, pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și 
regenerare urbană”; 

- raportul de specialitate nr. 98.899/08.09.2020 al Serviciului Dezvoltare si Implementare 
Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare al Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  
 - Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr.C(2014) 
10221/18,12,2014, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin 
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 
2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM); 
 - conform Ordinului nr.855/17.07.2020 al Ministerului Fondurilor Europene pentru aprobarea 
Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operational Asistenta 
Tehnica 2014-2020 destinate pregatirii proiectelor de infrastructura in domeniile mobilitate urbana, 
regenerare urbana, infrastructura rutiera de interes judetean inclusive variantele ocolitoare si/sau 
drumuri de legatura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si servicii 
publice de turism, inclusive obiective de patrimoniu cu potential turistic. 
              - in conformitate cu H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

           În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) si e), alin. (4), lit. e) si f), alin. (9), 
lit. a) si art. 139, alin. (3), lit. d), f) și g), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

          Art.1.- Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de partener, 
pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate 
în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană” 
conform Anexei la prezenta hotărâre. 
          
          Art.2.- Se împuternicește Primarul Municipiului Buzau, dl. Constantin Toma reprezentantul legal al 
UAT Municipiul Buzau să semneze Acordul de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, în calitate 
de partener, pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și 
regenerare urbană”. 
 
          Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare și Implementare 
Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
         Art.4.- Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău în 
vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului Municipiului Buzau 
-  Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 
- Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte 

 
        Art.5.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al 
Municipiului Buzau şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului Buzau. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier local Ionuț Sorin Apostu 

  
  
 
 
  

CONTRASEMNEAZĂ:             
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,        

Eduard Pistol     
 
 

Buzău, 16 septembrie 2020  
Nr. 211 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din 
data de 16 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. d), f) și g), 
coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 23 consilieri prezenţi la ședinţă. 

                             



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR – 

Nr. 275/CLM/08.09.2020 
 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE 
AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST, ÎN CALITATE DE LIDER ȘI UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN CALITATE DE PARTENER, PENTRU REALIZAREA 
PROIECTULUI “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE 

ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PENTRU DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ ȘI 
REGENERARE URBANĂ” 

 

Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură necesită necesita perioade relative mari de 
timp  pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, prin POAT 2014-2020 este 
acordat sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații 
necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic 
național/regional/local și/sau a unor proiecte care fac parte din strategii/planuri de dezvoltare la nivel 
regional/local, finanțabile din fonduri europene acordate României în perioada de programare 2021-
2027, în cadrul Politicii de coeziune în domeniile destinate mobilității și regenerării urbane, respectiv 
proiectelor de infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură, centrelor de agrement /bazelor turistice /taberelor școlare și infrastructurii și serviciilor publice 
de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. 

 Domeniile de interes strategic național/local pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea 
documentațiilor sunt: 

a) Mobilitate urbană; 

b) Regenerare urbană; 

c) Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură; 

d) Centre de agrement / baze turistice /tabere școlare; 

e) Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. 

Acest Acord de Parteneriat se realizeaza impreuna cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud 
Est in vederea pregătirii de proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură, centre de agrement / baze turistice / tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic din Programul Operațional Asistență Tehnică 
(POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa 
proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul Specific 1.1 
Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte 
mature, Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, 
POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI. 



Avand in vedere faptul ca UAT Municipiul Buzau pregateste portofoliul de proiecte pentru 
perioada de finantare 2021-2027 si a depus la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est doua fise de 
proiecte majore din domeniul mobilitate urbana si regenerare urbana “Cresterea mobilitatii urbane prin 
realizarea unui hub de transport si autobaza” si „Regenerare urbana a arealelor degradate din zona de 
interventie Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Balcescu, Micro XIV” se doreste realizarea documentatiilor 
tehnico-economice prin accesare de Fonduri din cadrul acestui apel. Contributia din partea Municipiului 
Buzau pentru realizarea documentatiilor fiind de 2% din valoarea acestora.  

 
În vederea scrierii cererii de finantare este necesara aprobarea Acordului de parteneriat încheiat 

între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Buzău, în calitate de partener, pentru realizarea proiectului “Sprijin la nivelul 
Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru 
domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană”. În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Buzău.  

 

PRIMAR, 

CONSTANTIN TOMA 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 98.899/08.09.2020 
 

 
 
 

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E 
 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE 
AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST, ÎN CALITATE DE LIDER ȘI UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BUZĂU, ÎN CALITATE DE PARTENER, PENTRU REALIZAREA 
PROIECTULUI “SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE 

ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PENTRU DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ ȘI 
REGENERARE URBANĂ” 

 

Municipiul Buzau si-a propus prin Strategia de Dezvoltare dezvoltarea si implementarea unor 
proiecte care sa viata contribuie la atractivitatea si dezvoltarea durabila a orasului. Avand in vedere 
faptul ca UAT Municipiul Buzau pregateste portofoliul de proiecte pentru perioada de finantare 2021-
2027 si a depus la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est doua fise de proiecte majore din 
domeniul mobilitate urbana si regenerare urbana “Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub 
de transport si autobaza” si „Regenerare urbana a arealelor degradate din zona de interventie Unirii 
Sud, Spiru Haret, Nicolae Balcescu, Micro XIV” se doreste realizarea documentatiilor tehnico-economice 
prin accesare de Fonduri din cadrul acestui apel. Contributia din partea Municipiului Buzau pentru 
realizarea documentatiilor fiind de 2% din valoarea acestora.  

 Domeniile de interes strategic național/local pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea 
documentațiilor sunt: 

a) Mobilitate urbană; 

b) Regenerare urbană; 

c) Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură; 

d) Centre de agrement / baze turistice /tabere școlare; 

e) Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. 

In cadrul acestui apel de proiecte se va finanța elaborarea următoarelor documentații tehnico-
economice:   

 studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; 

 proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor si proiectul tehnic de execuție, 
inclusiv documentațiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării 
proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice. 

 



 
În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul:  

 

 plan de afaceri. 

 studiu de marketing, 

 studiu de oportunitate, 

 studii geotehnice,  

 studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, 

 studii arheologice,  

 studii hidrologice,  

 studii topografice,  

 documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de 
avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din aceste domenii.  

 Documentațiile finanțate vor fi elaborate și predate respectând etapele de proiectare din HG 
907/2016, inclusiv faza Proiect tehnic de execuție, conform HG nr. 907/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

In vederea scrierii cererii de finantare pentru accesarea de fonduri nerambursabile din Programul 
Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a 
pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, 
Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de 
a implementa proiecte mature, Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică 
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari 
FESI, este necesara realizarea Acordului de Parteneriat impreuna cu Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud Est pentru proiecte în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură 
rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement / 
baze turistice / tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de 
patrimoniu cu potențial turistic  

 
 
 

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 
LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU 
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