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PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cornești judetul Dâmbovita pentru 

perioada 2021-2027” 

 

          Primarul comunei CORNEŞTI, judetul Dambovita; 

Având în vedere :  

-prevederile art. 120 alin. (1) şi (2) şi art. 121  din Constituţia României, republicată; 
-prevederile  art. 8 şi art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru 

dezvoltarea durabilă a României 2030; 
- Prevederilor art.129 alin.(1) alin.(2),lit.b alin.4 lit.e, art.197 alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.198 

alin.(1)-(2), art.200, art.243   din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

  -  Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46, art.80- art.83 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1- art.2, art.4 – art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art.136 alin.(1) si (2) art.139 alin. (1) alin.(3)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

SE PROPUNE: 

 

         Art.1. Aprobarea ”Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cornești județul Dâmbovița 

pentru perioada 2021-2027 conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de 

hotărâre. 

         Art.2 . Primarul comunei  Cornești va duce la îndeplinire prevederile  hotărârii prin 

compatimentele din cadrul aparatului de specialitate . 

        Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei și va fi adusă la cunoştinţă publică prin 

afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL 

OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative”.  

 

 

                 INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                       PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ,   

                                                                                                                           
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2021, cu un număr de _____voturi pentru, 

voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcție . 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

 

 

R O M ÂN I A 

JUDEȚUL DAMBOVITA                                                                          Nr.6210/07.05.2021 

COMUNA CORNEȘTI 

 PRIMAR 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cornești 

judetul Dâmbovita pentru perioada 2021-2027” 

 

           În baza prevederilor art.129 alin.(1) alin.(2) lit.b și alin.4 lit.e  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

realizarea și de aprobare a Strategiei de dezvoltare locală a Comunei  pentru  perioada 2021-2027 

este atributul consiliului local.  

           La elaborarea strategiei s-a ținut cont de un număr amplu de principii ,adoptate de 

Uniunea Europeană și drept urmare și în elaborarea documnetelor de politici publice în Romania. 

           Scopul strategiei este de a urmării: 

-  reconsiderarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a localităţii, în concordanţă cu obiectivele de 

dezvoltare ale judeţului şi ţinând cont de noile condiţii socio - economice şi priorităţi înscrise pe 

agenda publică; 

- O mai bună planificare, gestionare şi direcţionare a resurselor existente de către administraţia 

publică locală; 

- Crearea condiţiilor necesare identificării şi accesării de noi surse de finanţare care să susţină 

atingerea obictivelor de dezvoltare stabilite; 

- Creşterea predictibilităţii acţiunilor administraţiei comunei pe termen mediu şi lung şi suţinerea 

acestora din punct de vedere financiar prin bugetarea multianuală bazată pe programe, toate 

acestea contribuind, în final la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor comunei Corneşti, în condiţiile 

dezvoltării socio-economice durabile. 

Acest proces trebuie să ducă la transformarea comunei Corneşti într-o comunitate  

modernă, europeană dinamică şi prosperă. 

Este de datoria celor implicaţi să fie fermi angajaţi în asigurarea eficienţei fiecărui  

instrument procedural de implementare, urmărind îmbunătăţirea continuă a activităţii şi evaluând 

permanent stadiul atins, pentru a avea posibilitatea eliminării în timp util a deficienţelor apărute. 

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum  

şi de activităţile care vor fi întreprinse de autoritățile locale, organizaţiile, instituţiile şi 

parteneriatele dezvoltate la nivel local. Acestea printr-un efort conjugat şi orientat către 

susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei. 

După aprobarea strategiei de consiliul local, aceasta va fi publicată pe site-ul primăriei  

și se vor asigura condiții de consultarea acesteia la sediu. 

                Strategia de dezvoltare locală a comunei pentru perioada  2021-2027 este o radiografie 

socio-economică a comunității și o analiză SWOT a acesteia dar oferă și o imagine asupra 

viitorului.  

               Având în vedere cele enumerate mai sus supun spre aprobare Consiliului  Local 

Cornești proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Cornești județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2027” și propun adoptarea acesteia în forma 

învederată acesta îndeplinind condițiile de necesitate și oportunitate. 

                                                                                                                      PRIMAR, 

 

                                                                                                                     Radu STANCU 

                                                  

 


