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PRoTECT DE rrorAnAnrc
privind aprobarrca ,rstlategiei de Dezrroltare Localii a oraqului Clznnegti,

pentm perioada 2O21AO3{}-

Consiliul Local al oragului Clzdneqti, judeful Ialomila, intrunit in ;edin{a ordinar6,

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr. ltl f,i11 Ct6.0l .2022 al Primarului

oraqului C[z[neqti;
Examin6nd:

- raportul Compartimentului Achizilii Publice, Investilii qi Protecfia Mediului nr.

lll dinoG-ol. .2022;

- avizul Comisiei pentru prognozd gi programe de dezvoltare economicd, activitati

economico-financiare, investilii, organizare qi funclionare a serviciilor publice de interes

local,rea|izarcalucr5rilorpub1icenr.-din-.2022;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului

public qi privat, patrimoniu, agriculturl qi protec{ia mediului inconjurdtor, fonduri

europene, IT - comunicare online nr. din .2022;

In conformitate cu:

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborate cu cele alin. (4) lit. e) din Ordonanla

de urgen{6 a Guvernului nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificlrile qi

complet[rile ulterioare;

- prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenJa decizional6 in

administrafia publica, republicat[, cu modificdrile ;i completirile ulterioare, republicatS;

in temeiul art. 139 alin. (1) precum qi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanfa de

urgen{d a Guvernului nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modific[rile qi

completdrile ulterioare,

rrorAnAgrrc:
Art. 1. Se aprobi ,,Strategia de Dezvoltare Local6 a oraquhi Cdzdnesti, pentru

perioada 2021-2030", prevdzut[ in anexa care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotdr6ri vor fi aduse la indeplinire de cltre Primarul

oraEului Cdzdneqti gi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al

acestuia, cf,rora le va fi comunicatl prin grija secretarului general al localitdlii.

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta
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REFERAT DE APROBARE
ta prciectut de hotirflre privind aprobarea,,Sfi:ategiei de Dwoltare Locali a

oragului Cizinegti, pentru perioada 2O2l-2O3.l_"

Prin proiectul de hotdrdre se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locald a oraqului

C[zdneqti pentru perioada 2021 -2030.

Planificarea strategicd este un proces sistematic, prin care comunitSlile locale pot s6-Ei

creeze imaginea viitorului gi pot concepe etapele necesare, in funcfie de resursele locale sau

potenfialul local, pentru arealiza acel viitor.

Totodatl planificarea strategic6 constituie o necesitate in condiliile in care comunitatea

local[ intenfioneazd sd asigure finan{area proiectelor de dezvoltare, intr-o m[surd c6t mai mare,

din fonduri nerambursabile guvernamentale precum ;i din fondurile nerambursabile acordate

de Uniunea European[.

Strategia de dezvoltare locald este un document care structureazd liniile directoare

strategice pe o perioad[ de 10 ani, ale oraqului C[zdneqti, potrivit problemelor identificate, a

poten(ialului local activ qi pasiv, c0t qi a oportunit6{ilor de dezvoltare in viitorul apropiat, fiind

totodatd rodul colabordrii cu actorii locali.

Strategia de dezvoltare economico-sociald a oraqului Cdzdneqti, iqi propune s[ valorifice

potenlialul, oportunitalile qi disponibilit[{ile reale pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu

de afaceri stimulativ qi competitiv, menit a atrage investilii private importante at6t din tatd ci"t

qi din str[indtate. Aceasta, este in egald mdsurl instrumentul de bazd in ceea ce privegte

,lezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economicd qi umanl in perioada202l -2030.

Menfionim c5, Strategia de Dezvoltare Locali elaboratl conform anexei la proiectul de

hotlrfire a fost raportatda$tlaevolu{ia nevoilor socio-economice ale comunitalii locale c6t qi

la noile criterii a acordare a finan1[rilor nerambursabile acordate de Guvernul Romdniei qi

Uniunea EuropeanS. De asemenea, Strategia de Dezvoltare LocalS a fbcut obiectul transparenfei

decizionale inclusiv prin int6lniri publice mai int6i cu membrii Consiliului Local dar Ei cu

membrii comunit[1ii locale qi mediul de afaceri in cadrul cdrora au fost analizate qi dezbitute

direcfiile de dezvoltare a localitdfii precum qi portofoliul de proiecte ce face parte integrantd din

strategie.

Elaborarea proiectului de hot[r6re a avut labazdprevederile art.7 din Legea nt.5212003,

republicat[ precum qi ale art. 129 alin. (4) lit. e) din O.UG rr.5712019, cu modificirile 9i

completdrile ulterioare.

Avfind in vedere cele sus-men{ionate, propun aprobarea proiectului de hotir6re in forma

gi conlinutul prezentat.

PRIMAR,
STELIAN TRAIAN
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