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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea alocării sumei de 400.000 lei din bugetul 

județului Buzău 2022, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în vederea promovării 

cererii de finanțare „Porți Deschise în Geoparcul Internațional 
UNESCO - Ţinutul Buzăului”, fonduri aprobate prin 

 Hotărârea Guvernului nr. 251/2022 
 

Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat sub nr. 9844/16.06.2022; 

- raportul comun al Direcției de Dezvoltare Regională și Direcției juridice și 
administrație publică locală înregistrat sub nr. 9845/16.06.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 167/2007 pentru 
aprobarea participării județului Buzău prin Consiliul Județean Buzău în 
calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului”; 

- aprobarea Strategiei de dezvoltare și promovare a turismului în județul 
Buzău 2021 – 2023; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 7 privind aprobarea  
bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022 cu rectificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 251/2022 pentru aprobarea modului de 
repartizare și utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. „c” și „d” din 
anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 

- prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 
288/16.03.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind atribuirea finanțării 
programelor, proiectelor și acțiunilor menționate în anexa la Hotărârea 
Guvernului nr.150/2022 și în anexa la Hotărârea Guvernului nr.251/2022, 
inițiate de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Serviciul 
Dezvoltare Comunitară a unor activități socio – culturale și cu caracter 
științific, educațional, spiritual, de informare publică, de promovare a 
imaginii și intereselor românești peste hotare, din bugetul alocat în anul 
2022 Secretariatului General al Guvernului, 
În temeiul art. 90 alin. (3), 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei din bugetul propriu al 
județului Buzău 2022, Capitolul 87 – Alte acțiuni economice, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în scopul promovării cererii de 
finanțare „Porți Deschise în Geoparcul Internațional UNESCO - Ţinutul Buzăului” 
din fonduri aprobate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2022. 



 
 
           
Art.2. Se aprobă fișa cererii de finanțare/proiect prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3.(1)  În situația în care cererea de finanțare/proiect prevăzută la art. 
1 și 2 nu va fi declarată eligibilă în sesiunea de evaluare, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ținutul Buzăului” va restitui numai 200.000 lei la bugetul 
județului Buzău. 

         (2) Suma de 200.000 lei (1/2 din suma alocată de 400.000 lei) 
rămâne la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” ca 
disponibil pentru alte proiecte care pot fi atrase din fonduri guvernamentale și/sau 
europene ori proiecte proprii ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
promovarea Geoparcului Internațional UNESCO. 

 
Art.4. Direcția de Dezvoltare Regională și Direcția juridică și administrație 

publică locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ținutul Buzăului” precum  şi publicarea pe site–ul oficial al 
Consiliului Judeţean Buzău. 
 
 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 143 
BUZĂU, 16 IUNIE  2022 
 

 
 
 
 



Anexa la HCJ nr. ................... 

 

 

Fişă de proiect 

 

Titlul proiectului: “PORŢI DESCHISE ÎN GEOPARCUL ŢINUTUL BUZĂULUI” 

Finanţare: Secretariatul General al Guvernului 

 

„Ținutul Buzăului” a primit statutul de Geoparc Internațional UNESCO 

în aprile 2022, devenind cel de-al doilea geoparc acreditat UNESCO din 

România inclus în Rețeaua Internațională a Geoparcurilor (GGN), după 

”Țara Hațegului”. Lista este compusă din circa 177 de teritorii din 46 de 

țări, ale căror situri și peisaje de valoare internațională sunt administrate 

printr-o abordare integrată, ce cuprinde dezvoltarea turistică, educația și 

conservarea patrimoniului natural și cultural. 

Statutul de Geoparc Internațional UNESCO atestă teritoriul respectiv ca 

fiind o zonă în care se depun eforturi considerabile pentru dezvoltarea 

educațională, economică și socio-culturală a comunităților, în consens cu 

protejarea și dezvoltarea mediului înconjurător. 

„Ținutul Buzăului” este un teritoriu rural din zona submontană a județului 

Buzău,  cu elemente de interes geologic deosebit, înglobează 18 comune, 

se întinde pe o suprafață de peste 1000 de kilometri pătrați și are o 

populație de peste 40.000 de locuitori. 

Geoparcul reprezintă un concept lansat şi susţinut de UNESCO, în 

parteneriat cu Reţeaua Europeană a Geoparcurilor. Acest teritoriu cuprinde 

elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes 

ecologic, arheologic, istoric şi cultural. Este un instrument de întărire a 

identităţii locale şi de dezvoltare durabilă, contribuind la conservarea 

patrimoniului natural şi cultural şi propunând metode noi de protecţie, 

educaţie, cooperare în scopul dezvoltării socio-economice şi îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă din mediul rural. 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” 

Obiectivul general : Activităţile propuse spre finanţare prin prezenta se 

constituie într-o campanie de comunicare şi informare publică pentru 
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promovarea principiilor și valorilor conceptului de dezvoltare durabilă şi 

pentru promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare  

 Obiectivele specifice: 

1. Promovarea unor evenimente culturale recurente, cu capabilitate de a 

atrage periodic vizitatorii, în aceeaşi comunitate, pentru a se bucura de de 

fiecare dată de noi experienţe ; 

2. Îmbunătăţirea vizibilităţii artizanilor şi povestitorilor locali, precum şi 

promovarea bucătăriei locale ; 

3. Creșterea gradului de conștientizare și informarea vizitatorilor cu privire 

la ceea ce înseamnă geodiversitatea; 

4. Crearea legăturilor şi încurajarea colaborărilor cu partenerii din Reţeaua 

Geoparcurilor. 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă: 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Ţinutul Buzăului” (Consiliul 

Judeţean Buzău şi cele 18 consilii locale ale comunelor de pe raza 

geoparcului) 

- vizitatorii geoparcului “Ţinutul Buzăului”; 

- producătorii agricoli, în special de produse tradiţionale specifice 

Buzăului (vin, cârnaţi de Pleşcoi, covrigi de Buzău etc.) 

- locuitorii din Ţinutul Buzăului (peste 40.000 persoane); 

- mass-media;  

- potenţialii investitori în zonă; 

- publicul interesat de tradiţii, patrimoniu şi turism; 

- vizitatorii din Reţeaua Europeană a Geoparcurilor. 

Activități principale:  

1. Ziua Internaţională a Geodiversităţii (6 octombrie) 

2. Forumul Naţional al Geoparcurilor din Romania  

3. Balul țărănesc al Geoparcului 

 Rezultate așteptate: 

1. Protejarea valorilor ştiinţifice, educaţionale şi estetice, prezervarea 

importantei moşteniri umane şi naturale şi transformarea lor în resurse de 

turism şi educaţionale pentru comunitatea locală. 

2. Promovarea produselor din areal, concomitent cu prezervarea 

tehnicilor tradiţionale şi utilizarea materialelor locale. 
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3. Angajarea, într-o mai mare măsură, a comunităţii locale, în a acţiona, 

a lua decizii responsabile şi a dezvolta comunitatea în moduri sustenabile 

şi incluzive. 

Perioada de desfăşurare : octombrie 2022  

Valoarea totală a proiectului : maxim 400.000,00 lei, din care 

contribuţia proprie a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul 

Buzăului”: 10% din valoarea proiectului 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 9844/16.06.2022 
 
 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 
400.000 lei din bugetul județului Buzău 2022, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în vederea 

promovării cererii de finanțare „Porți Deschise în Geoparcul 
Internațional UNESCO - Ţinutul Buzăului, fonduri aprobate prin 

 Hotărârea Guvernului nr. 251/2022 
 
 
 Județul Buzău – prin Consiliul Județean Buzău – este membru 
asociat – fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul 
Buzăului”. 
 În acest an, arealul „Ținutul Buzăului” a dobândit statutul de 
Geoparc Internațional UNESCO. De la acest punct, trebuie să ne 
implicăm în promovarea Geoparcului, prin inițierea și implementarea 
de proiecte care să contribuie la valorificarea potențialului 
extraordinar al acestui areal geografic. 
 O oportunitate este alocarea de la bugetul statului, prin bugetul 
Secretariatului Generala al Guvernului – 2022 a unor fonduri care pot 
fi accesate prin proiecte cu caracter științific, socio – cultural, 
educațional, de informare publică în plan național și internațional. 
 Vă propun ca aplicant al unui astfel de proiect să fie Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” astfel încât această 
asociație să dobândească un portofoliu de experiență care să permită 
accesarea și a altor fonduri. Trebuie ca, din acest an, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” să devină activă în 
adevăratul sens al cuvântului și să contribuie la managementul 
Geoparcului. 
 Prevederile legale din Codul administrativ dau posibilitate 
autorităților locale asociate să finanțeze activitatea Asociațiilor de 
Dezvoltare Intercomunitare. 
 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 
 



 
 
 
            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            Direcția de Dezvoltare Regională 
Direcția Juridică și Administrație Publică Locală 
                   Nr. 9845/16.06.2022 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 
400.000 lei din bugetul județului Buzău 2022, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” în vederea 

promovării cererii de finanțare „Porți Deschise în Geoparcul 
Internațional UNESCO - Ţinutul Buzăului, fonduri aprobate prin 

 Hotărârea Guvernului nr. 251/2022 
 

 
  
 Codul Administrativ prin art. 90 reglementează finanțarea 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitare prin: 

- contribuții din bugetele locale ale membrilor asociați; 
- din bugetul județului; 
- bugetul statului. 

Acesta este fundamentul juridic care stă la baza inițierii 
proiectului de hotărâre, oportunitatea reprezentând-o accesarea, pe 
bază de proiecte, a liniei de finanțare din bugetul statului. 

Fișa de proiect prezentată în anexa la proeictul de hotărâre arată 
sintetic că obiectivul principal ala cererii de finanțare este 
desfășurarea unei campanii de comunicare și informare publică a 
valorilor de dezvoltare durabilă, adaptat la specificul  Geoparcului 
Internațional UNESCO – Ținutul Buzăului. 

 
 
 

       DIRECTOR EXECUTIV,                           DIRECTOR EXECUTIV, 
 
               Mirela  Oprea                                          Liliana Nicolae 
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