ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
Nr.2016 din 13.06.2014
AN UNŢ
Prin prezentul anunţ vă aducem la cunoştinţă publicarea Proiectului de hotărâre
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Hârtop, pentru perioada 20142020 şi expunerea de motive a primarului.
Persoanele interesate pot aduce în scris sugestii, opinii şi propuneri cu privire la
proiectul de act normative mai sus prezentat, la secretarul comunei până pe data de
13.08.2014

SECRETARUL COMUNEI,
COSTAN ELENA

ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
CONSILIUL LOCAL
Nr. 2017 din 13.06.2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Hârtop, pentru perioada
2014-2020
Consiliul local al comunei Hartop, Judeţul Suceava,
Având in vedere:
- expunerea de motive prezentată de domnul primar Grădinariu Toader, înregistrată cu nr. 2017 din
13.06.2014
- raportul întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
înregistrat cu nr. 2200/2014
- raportului de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecţia
mediului;
- raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, turism si sport ;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”e”, art. 45, si art. 115 alin.(1) lit.”b” Legea nr. 215 / 2001 a
administraţiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba Strategia de dezvoltare locală a comunei Hârtop pentru perioada 2014-2020
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Hârtop.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei şi se
comunică Instituţiei Prefectului –judeţul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.
Initiator,
Primarul comunei,
Grădinariu Toader
Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei,
Costan Elena

COMUNA HÂRTOP
Nr. 2017 din 13.06.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Hârtop,
pentru perioada 2014-2020

Prin prisma noilor sesiuni de proiecte pentru perioada 2014-2020 s-a conturat necesitatea
de a crea o strategie care să continue acţiunile de dezvoltare ale comunei care se reunesc într-un
document coerent, menit să prezinte atât necesităţile cât şi aspiraţiile de dezvoltare durabilă a
comunei. Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management poate fi
folosită la consolidarea şi la dezvoltarea durabilă.
Orice comunitate trebuie să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea
sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică în cadrul căreia
se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.
Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată de către SC SIGM HOME
PROJECTS SRL, IAŞI cu sprijinul şi colaborarea aparatului de specialitate, pornind de la
problemele cu care se confruntă comuna, abordate într-un cadru integrat, corelat cu obiectivele şi
planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european..
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”e”, art. 45, si art. 115 alin.(1) lit.”b” Legea nr. 215 /
2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare vă rugăm
să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR
Grădinariu Toader

