ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTĂRÂ RE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Sfantu
Gheorghe pentru perioada 2014 – 2020

Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe, Judeţul Ialomita , întrunit în şedinţă
ordinară la data de ...............;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe nr.1861 din
11,04,2017;
Raportul secretarului , nr............. din ....................., privind aprobarea Strategiei
de dezvolatre a comunei Sfantu Gheorghe, 2014 – 2020;
Examinand:
- Anunţul public nr.2178 din 28,04,2017 de elaborarea Proiectului de hotărâre
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Sfantu Gheorghe, 2014-2020;
- Raportul nr. ........./................. al Comisiei agricultura,activitati economicofinanciare,juridica si de disciplina;
- Raportul
nr. ......../.............al Comisie pentru amenajarea teritoriului si
urbanism,protectie mediu si turism;
Raportul nr. ....../................... al Comisiei pentru activităţi social – culturale ,
învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi
sportive;
În conformitate cu prevederile:
Hotărârea Guvernului
nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice,
modificata si completata,
Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
admisistraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b),alin.4) lit.d) şi e), art.45 alin.(1),
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂREŞTE:
ART.1 – Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Sfantu Gheorghe
pentru perioada 2014 – 2020, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. – Cu ducerea la îndeplinrea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul comunei Sfantu Gheorghe, domnul Teculescu Petru Madalin.

ART.3. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi „pentru”,
___voturi „ împitrivă”, ___voturi „abţineri” din cei ____ consilieri prezenţi la şedinţă.
ART.4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizierul din
incinta Primăriei comunei Sfantu Gheorghe şi se comunică prin grija secretarului comunei
Sfantu Gheorghe Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomita si Primarul comunei Sfantu
Gheorghe .

INITIATOR ,
Primar- Teculescu Petru Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
SECRETAR
Nr. …......./...............................
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a
Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Sfantu Gheorghe pentru perioada
2014-2020

Obiectivul strategic al dezvoltarii locale a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna
Sfantu Gheorghe consta in cresterea bunastarii si calitatii vietii cetatenilor comunei Sfantu
Gheorghe in vederea atingerii in anul 2020 a nivelului standardului mediu actual al
cetatenilor din localitatile rurale cu un profil similar din Uniunea Europeana.
Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite sase directii majore de
dezvoltare, si anume :
- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii ;
- Crearea unui mediu economic local competitiv si atractiv;
- Crearea de locuri de munca si incluziunea sociala;
- Cresterea calitatii educatiei, accesului la sanatate, cultura, sport si informare;
Protectia mediului inconjurator;
- Buna guvernare la nivel local.
In urma indeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se intentioneaza ca in anul
2020, comuna Sfantu Gheorghe sa devina un model de dezvoltare durabila economica in
judetul Vaslui, bazat pe modernizarea infrastructurii, competitivitate si atractivitate
economica, servicii publice de calitate, respect fata de mediu si transparenta in guvernarea
locala, in scopul cresterii bunastarii si calitatii vietii cetatenilor la nivelul standardului mediu
actual din Uniunea Europeana.
Avand in vedere cele mentionate anterior, sustin legalitatea, oportunitatea si
temeinicia proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a
Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Ivanesti pentru perioada 2014-2020.

Secretarul comunei,
Nita Tamara Ionela

