
     ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 
CONSILIUL  LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aderarea comunei Unguriu, judetul Buzau,   

la Asociatia Grup de Actiune Locala «Colinele Buzaului»  

pentru programarea aferenta Programului National de Dezvoltare 

Rurala 2014-2020 
 

 
Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judetul  Buzau  , 

Avand in vedere : 
-  Expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu , jud. Buzau,  
inregistrata  la  nr. 5038/ 2014 ; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Unguriu nr. 5039/ 2014 ; 
- Avizul comisiilor de specialite ale Consiliului local Unguriu ; 
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; 

- Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- art.36, alin.(2), lit.e) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

      În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit “b” din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile 
si completarile ulterioare , 

 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba aderarea Comunei Unguriu , judetul Buzau , la Asociatia Grup 
de Actiune Locala « Colinele Buzaului » , cu denumirea prescurtata GAL, cu sediul 

in incinta Centrului de zi « Iulia Hasdeu » , sat Ojasca , comuna Unguriu, judetul 
Buzau , CIF 30985043/06.12.2012 , pentru programarea aferenta Programului 
National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 . 
Art.2. Comuna Unguriu , judetul Buzau , se obliga sa nu adere la un alt 

parteneriat ce va implementa o strategie de dezvoltare locala cu finantare prin 
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 . 

Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Unguriu , judetul Buzau, domnul 
Tirizica Gheorghita , pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari . 
Art.4.   Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinta  publica  si  
transmiterea  prezentei  hotarari   autoritatilor , institutiilor  si  persoanelor  fizice  
si  juridice  interesate . 
                 Iniţiator ,                                                 Avizat legalitate ,           

              Primar ,                                                  Secretar comună ,  

  Ing. Tirizică Gheorghiţă                                Jr. Marin Adrian Vasile 

  



       Comuna Unguriu  
         Judetul Buzau  
             -Primar-  
   Nr. 5038/ 10.11.2014 
 
 
 

Expunere motive 
la proiectul de  hotarare  privind aderarea comunei Unguriu, judetul 
Buzau,  la Asociatia Grup de Actiune Locala «Colinele Buzaului»  

pentru programarea aferenta Programului National  
de Dezvoltare Rurala 2014-2020 

 

 
 
 
 

Dezvoltarea comunitatii locale , in actualul context legislativ si 
economic , nu se poate face decat prin accesarea fondurilor 
nerambursabile externe , sens in care autoritatile administratiei publice 
locale au facut demersuri necesare si utile pentru locuitorii comunei 
Unguriu . In acest sens , una dintre masuri a fost aderarea la GAL 
« Colinele Buzaului » , prin intermediul caruia s-a reusit achizitia unui 
buldoexcavator multifunctional iar in perioada imediat urmatoare 
urmeaza a se asfalta str. Petroliera din satul Ojasca . 

Avand in vedere beneficiile acestei colaborari , in conformitate cu 
prevederile Ghidului Solicitantului , Masura 19.1 PNDR 2014-2020, cat si 
Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1305/2013 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurala, a fost initiat acest proiect de hotarare 
prin care se propune continuarea colaborarii , asupra caruia va solicit 
avizul favorabil . 

 
 

Primar , 
Ing Tirizică Gheorghiţă 

 
 
 
 

 
 



           Comuna Unguriu  
              Judetul Buzau  
        Nr. 5039/ 10.11.2014 
 
 
 

Raport specialitate 
la proiectul de  hotarare  privind aderarea comunei Unguriu, judetul 
Buzau,  la Asociatia Grup de Actiune Locala «Colinele Buzaului»  
pentru programarea aferenta Programului National de Dezvoltare 

Rurala 2014-2020 
 

 
Domnilor Consilieri , 

 
 
 

Dupa cum se stie , comuna Unguriu a aderat la Grupul de 
Actiune Locala « Colinele Buzaului » prin intermediul caruia deruleaza cu 
succes doua proiecte ce vizeaza dezvolatarea comunitatii locale . Este 
vorba de proiectul privind « Achizitie buldoexcavator pentru Serviciul de 
alimentare cu apa Unguriu , proiect ce este finalizat si urmeaza a se 
indeplini operatiunile de inchidere si proiectul « Modernizare 
infrastructura rutiera in comuna Unguriu , judetul Buzau «  , proiect ce 
este in curs de implementare . 

Avand in vedere faptul ca se trece la o noua perioada de finatare 
in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala , respectiv 2014-
2020 , se impune a se adopta de Consiliul local Unguriu o hotarare prin 
care sa se confime continuitatea demersurilor initiate cu succes , sens in 
care a fost initat acest proiect de hotarare de catre primarul comunei 
Unguriu , conform prevederilor Ghidului Solicitantului , Masura 19.1 
PNDR 2014-2020, cat si Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 
1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala . 

 
Avand in vedere cele expuse anterior  solicit adoptarea acestuia in 

forma propusa de initiator . 
            

Compartiment agricol , cadastru, urbanism , 
 


