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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL UNGURIU 
 

HOTĂRÂRE 
privind participarea Comunei Unguriu, judeţul Buzău ,  la  

constituirea unui parteneriat public-privat în vederea obţinerii finanţării 

nerambursabile pe Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime  
2014-2020 (POPAM)  

 
Consiliul Local Unguriu, judeţul Buzău, 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Unguriu, nr. 364/2016; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 365 /2016; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unguriu; 

- Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 , Prioritatea 
Uniunii Europene nr. 4 “Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea 
coeziunii teritoriale “ ; 
- prevederile art.35 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, 
actualizată ; 
- art.11-14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ghidul Măsurii III.1. Sprijinul premergător pentru înfiinţarea parteneriatelor 
public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrate a zonelor 
pescăreşti , Pogramul Operational pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014- 2020 , 

   
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “e”, art. 36 alin. (7) lit. “c” , ale art. 45 alin. (1) şi 

art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , emite următoarea  

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art.1. Se aprobă participarea  Comunei Unguriu, judeţul Buzău , prin Consiliul 
local , ca membru la constituirea parteneriatului  public-privat ce se realizează în 
vederea obţinerii finanţării nerambursabile pe Pogramul Operaţional pentru Pescuit 
şi Afaceri Maritime 2014- 2020 (POPAM) , pentru proiectul “Grupul de acţiune locală 

pentru pescuit Valea Buzăului – Siriu “ . 

  
Art.2. Se desemnează Oraţul Pătârlagele , judeţul Buzău,  membru al 
parteneriatului , să ne reprezinte pentru aspectele administrative şi financiare , în 
calitate de solicitant pentru Cererea de finanţare depusă în cadrul Pogramului 
Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014- 2020 , Prioritatea Uniunii 
Europene nr. 4 – “Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea 

coeziunii teritoriale “, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile . 
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Art.3.Se mandatează primarul comunei Unguriu , domnul Tirizică Gheorghiţă , 
domiciliat în Unguriu , posesor al CI seria XZ nr. 693372 , eliberată de SPCLEP 

Pârscov la data de 23.02.2015 , să semneze Acordul de parteneriat în numele şi pe 
seama Consiliului local al comunei Unguriu , judeţul Buzău . 
 

Art.4. Comuna Unguriu nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o 

Strategie de Dezvoltare locală cu finanţare prin Pogramul Operaţional pentru Pescuit 
şi Afaceri Maritime 2014- 2020 . 
 

Art.5. Primarul comunei Unguriu , judeţul Buzău , va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 
 

Art.6. Secretarul Comunei Unguriu va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi 

instituţiilor interesate. 

 
              PREŞEDINTE SEDINŢĂ, 

Consilier Florea Gheorghe                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                   SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                                 Jr. Marin Adrian-Vasile 

 

 

 

 

 

Unguriu , 28.01.2016 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 
de 28.01.2016, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice 
locale , republicată şi actualizată , cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă 
 


