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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 112 din data de 26.05.2021 
privind aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A 

MUNICIPIULUI BUZAU 2021-2027” 
document finantat in cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE 

DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU 
PERIOADA 2021-2027  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 
POCA/661/2/1 CP13/2019 

 

      
        Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;   
Având în vedere:  
 
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 126/CLM/26.05.2021, 
prin care se propune aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A 
MUNICIPIULUI BUZAU 2021-2027”, document finantat in cadrul proiectului PROMOVAREA 
DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ 
PENTRU PERIOADA 2021-2027 , Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/661/2/1 

CP13/2019; 
- Raportul Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte nr. 66.150/26.05.2021;  

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 

și privat al municipiului;  

-  Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; Pactul verde European; 

- „ROMANIA CATCHING-UP REGIONS – DEZVOLTARE URBANĂ SUSTENABILĂ 2021-2027”, emis de 

Banca Mondială, Comisia Europeană și Guvernul României; 

- Regulamentul privind prevederile comune (CPR); Regulamentul privind Fondul european de 

dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC); Regulamentul privind cooperarea 

teritorială; Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; Regulamentul privind 

„Fondul social european plus” (FSE+). 

-Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României (SNDDR) 2030 

- Cerinţele Ghidului Solicitantului CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată - 

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate; 

- Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 



- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 
- adresa nr. _____/__.__.2021 a responsabilului cu societatea civilă, din cadrul Serviciului 
Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri. 
 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. d) si e), alin. (4), lit. e), f) si g), 

alin. (7), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. d), 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 „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Buzău 2021-
2027”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   
 Art.2.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciul Dezvoltare si Implementare 

Proiecte, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

  Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău 

în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului Municipiului Buzau 

- Serviciului Dezvoltare si Implementare Proiecte 

 

  Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 

Local al Municipiului Buzau şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Buzau. 

 

INIȚIATOR 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

     Constantin Toma        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                
 
 
 
 

                
                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                    
                         Eduard Pistol 
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REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE 
URBANA A MUNICIPIULUI BUZAU 2021-2027” 

document finantat in cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE 
DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU 

PERIOADA 2021-2027  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 

POCA/661/2/1 CP13/2019 

 

În conformitate cu prevederile aprobate prin Memorandum-ul pe tema: Programele 

operaționale/naționale și arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene 

aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, este abolut necesară elaborarea unor documente 

strategice care să asigure continuarea dezvoltării urbane durabile a Municipiului Buzău și 

creșterea calității vieții cetățenilor săi, prin stabilirea unor planuri de acțiune coerente, în 

toate domeniile importante, precum și prin identificarea tuturor surselor de finanțare care 

să asigure implementarea cu succes a măsurilor și proiectelor propuse. 

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 este un document cadru de 

referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul orașului și al cetățenilor, 

facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate, fiind concepută 

pentru a răspunde nevoilor reprezentanților autorității locale și comunității în procesul de 

îmbunătățire a calității vieții cetățenilor și mediului economic local. 

Implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 va determina 

creșterea nivelului de predictibilitate a acțiunilor, managementul eficient al politicilor 

publice, crearea conexiunii dintre planificarea politicilor publice și elaborarea bugetelor 

locale multianuale, creșterea coerenței și eficienței în cheltuirea fondurilor publice. 

Astfel, prin implementarea proiectului vor fi stabilite misiunea, viziunea și planul de 

acțiune pe termen mediu și lung, prin elaborarea documentelor de planificare strategică 

fundamentale. 

Proiectul va asigura elaborarea instrumentelor de fundamentare a deciziei la nivelul 

administrației publice locale, respectiv de asigurare a corelării componentei bugetare cu 

componenta strategică în cadrul procesului decizional la nivel local. 

Implementarea si monitorizarea SIDU va conduce la îmbunătățirea proceselor interne la 

nivelul Municipiului Buzău, furnizând instrumentele necesare pentru priotizarea 

investițiilor, încadrarea acestora în timp funcție de condiționalitățile locale, regionale, 



naționale și europene, pentru evaluarea riscurilor și pentru monitorizarea implementării 

planurilor de acțiune stabilite. 

 

Obiective specifice in Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană: 

➢ Necesitatea actualizării documentelor programatice existente, printr-o prelungire 

a planificării pe termen mediu și lung și stabilirea unor noi obiective, adaptate la 

noul context social-economic și la noile scheme și instrumente de finanțare 

➢ Asigurarea unei tranziții de la perioada de programare financiară 2014-2020 către 

viitoarea perioadă de programare 2021-2027 

➢ Asigurarea premiselor unei utilizări eficiente și eficace a fondurilor europene si 

naționale. Conform documentului „Romania Catching-Up Regions – Dezvoltare 

urbană sustenabilă 2021-2027”;  

➢ Necesitatea existenței unei Strategii integrate, care să permită combinarea 

domeniilor de intervenție din toate obiectivele de politici definite la nivel 

european, și anume: 1. O Europă mai inteligentă, prinpromovarea unei 

transformări economice inovatoare și inteligente; 2. O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și 

echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor; 3. O Europă mai 

conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale; 4. O Europă 

mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 5. O 

Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate 

a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale. 

➢ Asigurarea fundamentului pentru o abordare flexibilă pentru perioada de 

programare 2021-2027, privind modul de implementare a fondurilor europene, în 

sensul definirii proiectelor punctuale dedicate administrației locale, dar și a unora 

care să se încadreze în strategii integrate pentru zone metropolitane sau aglomerări 

urbane 

➢ Analiza efectelor implementării planurilor de acțiune ale documentelor strategice 

corespunzătoare perioadei anterioare și determinarea deficiențelor și necesităților 

de acțiune pentru perioada care urmează 

➢ Identificarea surselor de finanțare și definirea unui plan de acțiune care să asigure 

accesarea la un nivel maxim a fondurilor disponibile 

➢ Definirea procedurilor de prioritizare a proiectelor pe baza unei analize 

multicriteriale cu parametri bine definiți 

➢ Stabilirea criteriilor de monitorizare a implementării planului de acțiune, a 

responsabilităților și modului de management al riscurilor, astfel încât să se asigure 

obținerea rezultatelor și indicatorilor estimați. 

 

 



Față de cele prezentate mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu 

rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 

 

 

PRIMAR, 

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

privind aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A 
MUNICIPIULUI BUZAU 2021-2027” 

document finantat in cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE 
DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU 

PERIOADA 2021-2027  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 

POCA/661/2/1 CP13/2019 

 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a fost elaborată în contextul noilor abordări ale 

Uniunii Europene privind modul de gestionare a instrumentelor structurale în cadrul 

regiunilor dezvoltate și mai puțin dezvoltate la nivel comunitar, in strânsa corelatie cu 

politicile, planurile si proiectele derulate sau in curs de implementare, cuprinse in 

documentele strategice in curs de implementare. Obiectivul general este reprezentat de 

promovarea dezvoltării urbane durabile în Municipiul Buzău, prin elaborarea principalelor 

documente de planificare strategică, astfel încât acestea să răspundă condiționalităților de 

finanțare pentru perioada de programare 2021-2027 a fondurilor europene. 

În stabilirea obiectivelor strategice pentru perioada 2021-2027 se vor avea în vedere 

si obiectivele de politică propuse în documentul „Romania Catching-Up Regions – 

Dezvoltare urbană sustenabilă 2021-2027”, emis de Banca Mondială, Comisia Europeană și 

Guvernul României, respectiv: 

− Obiectivul de politică 1: O Europă mai inteligentă – Transformare industrială inovatoare 

și inteligentă 

− Obiectivul de politică 2: O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai ecologică – Tranziția 

către o energie nepoluantă și echitabilă, investiții verzi și albastre, economia circulară, 

adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor 

− Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată – Mobilitate și conectivitatea regională 

a tehnologiei informației și comunicațiilor 

− Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială – Implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale 

− Obiectivul de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării 

durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale 

 



Prin implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila vor fi asigurate 

elementele definitorii pentru fundamentare deciziilor și asigurarea unei planificări 

strategice integrate și coerente. 

Obiectivul general este în concordanță si cu obiectivul specific 2.1 al POCA, respectiv: 

"Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP". 

Realizarea SIDUl contribuie în mod direct la atingerea obiectivului general II al SCAP: 

„Implementarea unui management performant în administrația publică”, respectiv a 

Obiectivului specific II.1 – Creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței 

procesului decizional în administrația publică. De asemenea, proiectul va avea un rol 

important în atingerea obiectivului specific II.1.4 – Creșterea calității procesului decizional la 

nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent 

nevoilor comunității locale, contribuind la asigurarea instrumentelor necesare pentru o 

abordare coerentă și coordonată a aspectelor referitoare la procesul decizional, resursele 

umane, procesele interne, asigurarea calității, ca premise ale dezvoltării viitoare. 

 

     În vederea implementarii proiectelor aferente cadrului de finantare 2021-2027 este 

necesară aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI 

BUZAU 2021-2027”. 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.  

 

Serviciul Dezvoltare si Implementare Proiecte, 
LUMINIȚA COLȚEANU 

 
 
 
 
 
 


