
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.53

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comuneri Crucea, judetul Constanta, 2014-2020

Consiliul Local al Comunei Crucea, judeţul Constanta, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 iulie

2014,

Avand in vedere :

• Expunerea de motive a Primarului comunei Crucea ;

• Raportul de fundamentare intocmit de Compartimentul Implementare Proiecte din Fonduri Europene;

• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Crucea;

• Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea;

In temeiul art.36 alin.2 lit. b), alin.4 si art.115 , lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Strategia de Dezvoltare a comunei Crucea, judetul Constanta 2014-2020 conform

Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei Crucea, prin intermediul

aparatului de specialitate in vederea indeplinirii sarcinilor asumate si pentru atingerea obiectivelor .

Art.3. Prin grija secretarului comunei Crucea, prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-

Judetul Constanta pentru controlul legalitatii , precum si persoanelor si institutiilor interesate.

Prezenta hotãrâre a fost adoptatã cu_______voturi pentru,_________voturi contra

şi_________abţineri.

Crucea,22.07.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA Contrasemneaza

Dan MOISE SECRETAR,

Reveicuta GURGU



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

Expunere de motive

la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Crucea, judetul Constanta

2014-2020

Necesitatea elaborarii strategiilor de dezvoltare a localitatilor a aparut in contextul in care

oportunitatea si necesitatea absorbtiei banilor alocati de uniunea Europeana prin intermediul proiectelor de

investitii.

Scopul elaborarii strategiei de dezvoltare este acela de a asigura localitatii o viziune strategica pe

termen lung si coerenta in promovares proiectelor de investitii la nivelul autoritatii publice locale, astfel incat

sa se asigure dezvoltarea economica si sociala a localitatii.

Procesul de planificare strategic pentru localitate presupune identificarea directiilor , obiectivelor si

proiectelor de dezvoltare .

Strategia de dezvoltare a localitatii presupune colectarea datelor necesare intocmirii analizei situatiei

actuale, formularea viziunii, efectuarea analizei SWOT, stabilirea criteriilor de prioritizare a proiectelor,

planificarea financiara si stabilirea unor masuri de monitorizare si evaluare a procesului de implementare

strategic.

Propun Consiliului local al comunei Crucea spre aprobare acest proiect de hotarare, deoarece

consider ca una din grijile pe care trebuie sa le avem cu totii este pregatirea viitoarei perioade de programare

pentru atragerea de fonduri europene.

PRIMAR,

Gheorghe FRIGIOI



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

SECRETAR

RAPORT DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Crucea,

judetul Constanta 2014-2020

Avand la baza un studiu social privind nevoile si prioritatile de investitie ale

cetatenilor comunei Crucea, judetul Constanta, Strategia de Dezvoltare a Comunei

Crucea stabileste obiective, masuri di actiuni/proiecte pentru odezvoltare durabila si

coerenta a comunitatii pe sectoare de activitate.

Prin aceasta planificare strategica se asigura dezvoltarea care sa vina in intampinarea

nevoilor reale ale comunitatii, tinand cont de dorinta cetatenilor si in conjunctie cu

actualul context economic si social national si european.

Atragerea de fonduri structurale reprezinta principala oportunitate de dezvoltare a

comunei Crucea , pregatirea viitoarei perioade de programare in accesarea de fonduri

europene nerambursabile 2014-2020 devine prioritara.

Comisia Europeana recomanda ca incepand din 2014 proiectele ce urmeaza a fi

finantate din fonduri structurale sa fie prinse intr-o strategie de dezvoltare locala ,

judeteana si regionala in vederea unei dezvoltari durabile si coerente, existenta unui

document strategic la nivel local fiind astfel o conditie obligatorie in accesarea de

fonduri structurale.

Pe baza acestor considerente precum si a prevederilor art.36 alin.2 lit. b, alin.4 lit. e

din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile

si completarile ulterioare, consider oportuna adoptarea unei hotarari prin intermediul

car`eia punem bazele dezvoltarii comunei crucea in perioada 2014-2020.

SECRETAR,

Reveicuta GURGU


