
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat 

între Județul Buzău, Județul Prahova, Județul Vrancea și 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ȚINUTUL 

BUZĂULUI” pentru realizarea unor Investiții Teritoriale 

Integrate (ITI) 
 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  5805/01.04.2021; 
- raportul comun al Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției 

Juridice și Administrație Publică Locală nr. 5806/01.04.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene înregistrată la 

Consiliul Județean Buzău sub nr. 5804/01.04.2021; 
- prevederile art. 4, alin. (7), lit. „d” din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului  nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea 
implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de 

programare 2007-2013 finanțate din fondurile Uniunii Europene 
aferente perioadei de programare 2014-2020, 

 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit „b”, lit. „e”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7)  
lit. „a”, lit. „c” şi art 182 din alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  

nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Județul 
Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, Județul Prahova, prin Consiliul 

Județean Prahova, Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea și 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în vederea 

realizării unor Investiții Teritoriale Integrate (ITI). 
 

Art. 2.  Acordul de parteneriat se va supune aprobării plenului 

Consiliului Județean Buzău, anterior semnării acestuia de către părți. 
 

 



 
 

Art.3. Direcția de Dezvoltare Regională și Direcția Juridică și 
Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

Art.10. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura 
comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, autorităților 

publice județene interesate, persoanei juridice nominalizate, precum și 
publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău.  

 
 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 

      CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 54 

BUZĂU, 02 APRILIE 2021 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, - abţineri. 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

              PREȘEDINTE 
      NR. 5805/01.04.2021 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 

Acord de parteneriat între Județul Buzău, Județul 
Prahova, Județul Vrancea și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „ȚINUTUL BUZĂULUI” pentru realizarea 
unor Investiții Teritoriale Integrate (ITI) 

 
 
 

Urgența analizei și adoptării proiectului de hotărâre inițiat este 

motivată de necesitatea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 60/2020, aprobată cu modificări prin Legea  

nr. 176/2020 în sensul elaborării Strategiilor ITI pe anumite regiuni în baza 
Acordului de Servicii încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene și Banca Europeană de Investiții. 
 Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) sunt un instrument de aplicare a 

strategiilor teritoriale în mod integrat, neconstituind o operațiune sau o 

prioritate secundară în cadrul unui program operațional. 
 Acest instrument dă posibilitatea statelor membre să aplice în 

programe operaționale la nivel sectorial și să atragă finanțare din mai multe 
axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaționale în vederea 

implementării unei Strategii integrate pentru un teritoriu specific. 
 Elementele definitorii ale unui Plan ITI sunt teritoriul desemnat și o 

Strategie de dezvoltare teritorială integrată cu un set de acțiuni și un 
mecanism de gestionare ITI. 

 Obiectivele ITI pot include investiții din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) și Fondul de 

Coeziune. Complementar poate fi atrasă finanțare de la Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) sau, după caz, Fondul European 

pentru Pescuit și Afaceri Maritime (EMFF). 
 ITI încurajează combinarea atragerii de surse de finanțare din Fonduri 

variate. 

 Art. 4, alin. (7), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 60/2020 nominalizează, printre altele, Județele Vrancea, Prahova, 

Buzău și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” ca 
beneficiari ai unei strategii ITI. 

 În acest context a fost elaborat proiectul de hotărâre pe care îl supun 
adoptării plenului Consiliului Județean Buzău. 

 

 
PREȘEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU                                     



 
 

         CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 
 DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  
                  PUBLICĂ LOCALĂ 
                    NR. 5806/01.04.2021 
 
 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
Acord de parteneriat între Județul Buzău, Județul 

Prahova, Județul Vrancea și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „ȚINUTUL BUZĂULUI” pentru realizarea 

unor Investiții Teritoriale Integrate (ITI) 
 
 

 Prevederile art. 173, alin. (7), lit. „a” și „c” din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ dau posibilitatea 

Consiliilor Județene la cooperarea/asocierea cu alte unități administrativ-
teritoriale din țară, cu persoane juridice române ori străine în vederea 

promovării unor interese comune. 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2020, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 176/2020 reglementează unele măsuri în 
domeniul fondurilor europene în scopul asigurării surselor de finanțare 

pentru implementarea de proiecte. 
În baza Strategiilor ITI elaborate se vor aloca resurse pentru 

pregătirea și implementarea de proiecte, suma calculată pentru astfel de 
investiții se va calcula procentual, în raport cu suprafața, numărul de 

localități și numărul de locuitori din teritoriile determinate, în cazul de față 

Județele Buzău, Prahova și Vrancea. 
Acordul de parteneriat propus a se realiza prin proiectul de hotărâre 

inițiat va stabili teritoriul microregiunii și condițiile de elaborarea a 
Strategiei pentru realizarea Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI). 

 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                   DIRECTOR EXECUTIV,  
 
    LILIANA NICOLAE                          MIRELA OPREA 
 
 


