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HOTĂRÂREA
nr. 59 din 30.10. 2015
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locale pentru 2014 – 2020

a com unei Dragom irești , judeţul Vaslui

Consiliul local al comunei Dragomirești – judeţul Vaslui ;
Având in vedere :
 expunerea de motive a Primarului comunei din care reiese necesitatea adoptării Strategiei de
Dezvoltare Locala pentru perioada 2014 – 2020 a comunei Dragomirești ;
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate din cadrul
Primăriei cu privire la exerciţiul Strategia de Dezvoltare Locala 2014-2020 . ;
 avizele favorabile ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din
cadrul consiliului local la proiectul de hotărâre prezentat ;
Ţinând cont de necesitatea prioritizarii clare a inițiativelor de dezvoltare , fundamentata pe o analiza
riguroasa a situației locale specifice, astfel incat sa fie maximizat impactul socio-economic al acestor
investiții in contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare in orizontul de timp
2014 – 2020 .
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) , lit. „ b” , alin.(4) lit.”e” , art. 45 , alin. (1) si art. 115 ,
alin.1 lit. „b” , din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publica locala – republicata , cu
modificările si completările ulterioare :

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Dragomirești pentru perioada
2014 – 2020 , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art. 2. Primarul comunei Dragomirești , instituțiile si serviciile publice de sub autoritatea
Consiliului Local vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica la Instituția Prefectului județul Vaslui , Primarului
comunei Dragomirești si se va aduce la cunostiinta publica prin afișare la sediul Primăriei si pe pagina
proprie de internet , prin grija secretarului comunei .
DRAGOMIRESTI , Data : 30 octombrie 2015
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER : GRIGORE BENONE

Contrasemnează ,
Secretar al comunei Dragomiresti,
Stoinea Geani Nonel

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locale pentru 2014 – 2020

a com unei Dragom irești , judeţul Vaslui

TURCU AUREL – in calitate de primar al comunei Dragomiresti , judeţul Vaslui –
propun spre analiza dumneavoastră „ proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare Locale pentru 2014 – 2020 a comunei Dragomirești , judeţul Vaslui , proiect care are ca
principal obiectiv elaborarea unui document care sa exprime aspirațiile de dezvoltare ale comunitatii,
care sa abordeze onest problemele locale, bazându-se pe potențialul local de dezvoltare .
Necesitatea acestei lucrări apare in contextul aderării României la Uniunea Europeana si a
accesării fondurilor structurale . Acest lucru creaza pe de o parte oportunitatea dezvoltării durabile a
comunitatilor cu ajutorul fondurilor comunitare , dar in același timp se creează noi presiuni asupra
competivitatii economice locale .
Desi este realizata pentru administrația publica locala , Strategia va sta la baza inițiativelor
tuturor persoanelor juridice care derulează activitati pe teritoriul comunei Dragomirești .
Valorificarea acestor noi oportunitati cere însa alocarea unor resurse semnificative din partea
actorilor locali, atât la nivelul capacitatii administrative necesare pentru accesarea, implementarea ,
monitorizarea adecvata a acestor fonduri , cat si de ordin financiar , de furnizare a cofinanțării
obligatorii.
In consecința , este necesara o prioritizare clara a inițiativelor de dezvoltare , fundamentata pe o
analiza riguroasa a situației locale specifice , astfel incat sa fie maximizat impactul socio-economic al
acestor investiții, in contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizarea in orizontul
de timp 2014-20120 .
Strategia de dezvoltare a comunei Dragomirești, 2014-2020 , este realizata in cadrul unui proiect
finanțat din fonduri proprii , proiect inițiat si derulat de Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei
Dragomirești .
Obiective tematice ale Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 2014 – 2020
Creştere durabilă
1. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;
2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
3. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
4. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor
reţelelor majore;
Creştere inteligentă
5. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;
6. Sporirea utilizării, calităţii şi accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor;
7. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a celui de
pescuit şi acvacultura;
Prioritate orizontală
8. Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă;
Crestere favorabilă a incluziunii
9. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
10.Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11.lnvestiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
Principalele obiective strategice ale comunei Dragomirești constau în:
 Asigurarea protecției şi calității mediului înconjurător în vederea creșterii standardului de viață al
locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Dragomirești .

 Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării socio-economice
durabile.
 Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Dragomirești, prin îmbunătăţirea
infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea
calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale.
 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi susținerea ofertei de servicii medicale în vederea asigurării
accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de bază.
 Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi asigurarea echității, egalităţii
de şansă şi facilitarea integrării sociale și pe piața muncii a grupurilor defavorizate.
 Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Dragomirești prin promovarea potențialului
cultural local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism de agrement.
 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio-economice a comunei
Dragomirești .
 Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a serviciilor către populație şi de
sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local.
 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri şi promovarea antreprenoriatului.
 Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, punerea în valoare a
resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber.
 Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de calitate şi adaptabile nevoilor
individuale şi globale ale acestora care să prevină, să limiteze, să combată situaţiile de marginalizare
socială a tinerilor, să recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc.
Strategia de dezvoltare a comunei Dragomirești 2014 – 2020 reprezintă un document legal de
lucru al Consiliului Local Dragomirești. Documentul are un caracter normativ şi prospectiv şi angajează
la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva
evoluţiei realităţilor economice şi sociale.
În primul rând implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod
fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile comunitare pentru a finanţa
acţiunile selectate şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local. Măsurile propuse în strategie
sunt coerente cu Programele Operationale şi PNDR pentru perioada 2007-2013, precum şi cu finanţările
ce vor face obiectul Memorandumului pentru perioada 2014 - 2020. Absorbţia fondurilor disponibile
depinde însă, alături de eligibilitatea acţiunilor, de capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi de a
lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice.
Fata de cele arătate mai sus - propun Consiliului Local - aprobarea Strategiei de Dezvoltare
Locale pentru 2014 – 2020 a comunei Dragomirești , judeţul Vaslui si aprobarea Proiectului de
hotărâre in forma prezentata .
PRIMAR ,
AUREL TURCU

