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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind  aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între  Asociația Simț Civic 

în calitate de lider de parteneriat,  Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Valea Râmnicului în 
calitate de (partener 2) în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog 
structurat și participare publică” - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
• referatul de  aprobare  al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr.2591 din 26.03.2021;  
• raportul de avizare  al  doamnei  Iordăchescu Viorica   –  consilier  înregistrat la nr.2592 din 26.03.2021; 
• raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului  local  înregistrat  la nr.2593 din 26.03.2021; 
• prevederile adresei nr.23 din 23.03.2021 a Asociației ”Simț Civic” prin care solicită încheierea unui 

acord de parteneriat pentru dezvoltare locală; 
• prevederile ”GHIDULUI SOLICITANTULUI - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se 
implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” se constituie prezentul PARTENERIAT 
PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL) în cadrul proiectului „Construim comunități și oameni 
prin dialog structurat și participare publică” propus de Asociația Simț Civic, în calitate de solicitant 
eligibil; 

• prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile  art. 129 alin.1 și alin.2 lit.e și alin.9 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
• În temeiul  art. 139  alin.3 lit.f, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE :  
 

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare locală între Asociația 
Simț Civic în calitate de lider de parteneriat,  Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Valea 
Râmnicului în calitate de (partener 2), în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni 
prin dialog structurat și participare publică” - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se 
implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”, conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2. Se aprobă Regulamnetul de Organizare și Funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală , 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, domnul Galbenu Marian să 
semneze Acordul de Parteneriat și Regulamentul de Organizare și Funcțiomare al Parteneriatului. 
 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
   26.03.2021                                                                                                      VALEA  RÂMNICULUI 

 Iniţiator 
 Viceprimar, 

 Enache Victor  


