JUDEȚUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
PRIMĂRIA
Nr. 1460 / 08. 04. 2021

ANUNȚ
În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, Primarul comunei Dragomirești aduce
la cunoștință faptul că a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Invităm persoanele fizice și juridice interesate

să depună în scris propuneri,

sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre arătat mai sus, al cărui conținut se
află afișat pe site-ul

primăriei comunei Dragomirești , la sediul acesteia precum și la

secretariat.
Aceste propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite la adresa de e-mail
primariadragomirestivs@yahoo.com sau se pot depune în scris la secretarul general al
comunei Dragomirești , d-nul Stoinea Geani Nonel , până în data de 23.04.2021 , ora
1000, urmând să aibă loc dezbateri publice pe tema acestui proiect la sediul Primăriei
comunei Dragomirești .
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și
propunerile și observații dumneavoastră care vor purta mențiunea : ”Recomandare la
proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe
perioada 2021 – 2027, comuna Dragomirești, județul Vaslui ”.

Data afișării: 08.04.2021

Secretar general al UAT Comuna Dragomirești,
STOINEA Geani – Nonel

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027,
la comuna Dragomirești , județul Vaslui
Consiliul Local al Comunei Dragomirești ,
având în vedere:
-

Referatul de aprobare întocmit de către

Primarul comunei Dragomirești din care reiese

necesitatea aprobării Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027 ;
-

Raportul de specialitate întocmit de către secretarul general al comunei Dragomirești ;

-

Dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația
publică;

-

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;

-

Procesul verbal de predare – primire nr. 5720/ 17.12.2020 a documentației contractate de
Strategie de dezvoltare locala pentru perioada 2021-2027 de către SC Viva Control srl Vaslui ;

-

Art.11, alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, republicată;

Ținând cont de necesitatea prioritizarii clare a inițiativelor de dezvoltare , fundamentata pe o analiza
riguroasa a situației locale specifice, astfel încât sa fie maximizat impactul socio-economic al acestor
investiții in contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare in orizontul de timp
2021 – 2027 la UAT Comuna Dragomirești , județul Vaslui .
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1) , alin. (2) , lit.e) , alin. (4) , lit. e) si alin.(14), art. 139 , alin.
(1) , art.196 , alin. (1) , lit. “a” , art. 197 , alin. (1) si alin. (4) si art. 240, alin. (1) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ .

Propune:
Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Dragomirești,
județul Vaslui conform Anexei, care face parte integrată din prezentul Proiect de hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește primarul comunei Dragomirești, prin
aparatul de specialitate.
Art. 3. Hotărârea poate fi atacată în instanță, conform procedurilor și termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ.
Art. 4. Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Dragomirești , Instituției Prefectului
Județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișare.

INIȚIATOR
Primar ,
IACOB Dănuț ,

Vizat pentru legalitate
Secretar general al comunei Dragomirești,
STOINEA Geani Nonel

ROMÂNIA
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Dragomirești, județul Vaslui
Prin contractul de prestări servicii de consultanță în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare
locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Dragomirești , județul Vaslui , nr. 5720/ 17.12.2020 , încheiat
cu operatorul economic S.C. Viva Control srl Vaslui s-a realizat Strategia de dezvoltare locală 2021 –
2027 comuna Dragomirești, județul Vaslui ;
Conform Procesului verbal de predare – primire nr. 5720/ 17.12.2020 , S.C. Viva Control srl
Vaslui, în calitate de prestator, predă către Comuna Dragomirești, în calitate de beneficiar,
documentația contractată în baza contractului de servicii menționat mai sus;
Având în vedere documentația recepționată, fără obiecțiuni, de către beneficiar, atât cantitativ
cât și calitativ termenilor stabiliți prin contract;
Conform art. 129, alin. (2), pct. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
consiliul local exercită ”atribuții privind dezvoltarea economico - socială și de mediu a comunei,
orașului sau municipiului”;
Potrivit art. 129, alin. (4), lit. e) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prevede:
”(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local e) aprobă strategiile privind
dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ - teritoriale”;
În acest sens, vă supunem spre dezbatere și aprobare Strategiei de dezvoltare locală pe perioada
2021 – 2027, comuna Dragomirești , județul Vaslui .
Față de cele sus-menționate, vă rugăm să dezbateți și să aprobați o hotărâre în sensul proiectului
prezentat.

PRIMAR
IACOB Dănuț

ROMÂNIA
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Aprob,
PRIMAR
IACOB Dănuț

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027,
comuna Dragomirești , județul Vaslui
Prin contractul de prestări servicii de consultanță în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare
locală pe perioada 2021 – 2027, comuna Dragomirești , județul Vaslui nr. 2453/ 29.05.2020 , încheiat
cu operatorul economic SC Viva Control srl Vaslui s-a realizat Strategia de dezvoltare locală 2021 –
2027 comuna Dragomirești, județul Vaslui ;
Conform Procesului verbal de predare – primire nr. 5720/ 17.12.2020 , S.C. Viva Control srl
Vaslui , în calitate de prestator, predă către Comuna Dragomirești, în calitate de beneficiar,
documentația contractată în baza contractului de servicii menționat mai sus;
Ținând cont de necesitatea prioritizarii clare a inițiativelor de dezvoltare , fundamentata pe o
analiza riguroasa a situației locale specifice, astfel încât sa fie maximizat impactul socio-economic al
acestor investiții in contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare in orizontul de
timp 2021 – 2027 .
Strategia de dezvoltare a comunei Dragomirești 2021 – 2027 reprezintă un document legal de
lucru al Consiliului Local Dragomirești. Documentul are un caracter normativ și prospectiv și angajează
la o permanentă reevaluare și optimizare a opțiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva
evoluției realităților economice și sociale.
În primul rând implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod
fundamental de capacitatea administrației locale de a atrage fondurile comunitare pentru a finanța
acțiunile selectate și de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local. Măsurile propuse în strategie
sunt coerente cu Programele Operaționale și PNDR, precum și cu finanțările ce vor face obiectul
Memorandumului pentru perioada 2021 - 2027. Absorbția fondurilor disponibile depinde însă, alături
de eligibilitatea acțiunilor, de capacitatea instituțională de a iniția proiecte și de a lucra în parteneriat
pentru atingerea scopurilor strategice.
Având în vedere documentația recepționată, fără obiecțiuni, de către beneficiar, atât cantitativ
cât și calitativ termenilor stabiliți prin contract;
Conform art. 129, alin. (2), pct. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul
local exercită ”atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau
municipiului”;
Potrivit art. 129, alin. (4), lit. e) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prevede:
”(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local e) aprobă strategiile privind
dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ - teritoriale”;
Pentru considerentele expuse mai sus, consider oportună și justificată aprobarea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027, comuna
Dragomirești , județul Vaslui .
Întocmit,
Secretar general al UAT Comuna Dragomirești ,
STOINEA Geani - Nonel

