
 

A N U N T 
 
 
 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta  
decizională, republicată,Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce 
la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat Proiectul de hotărâre  nr.38/ 09.08.2021 
pentru  aprobarea “ Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Barcanesti, judetul 
Prahova pentru perioada 2021-2027”. 
   Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-
menţionat, , la secretarul general al  comunei Bărcăneşti până la data de 
26.08.2021, orele 14,00. 

Proiectul de hotarâre  însoţit de Referatul de aprobare  poate fi consultat 
pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti-eticheta Monitorul Oficial Local. 
 
 

 

 

  P R I M AR,                                         Secretar  general al comunei, 

 

         Gheorghe DIMA                                                     Nicoleta SAVU 
 
 

 

      Afişat astăzi, 10.08. 2021   , orele  18,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 
 

Secretar  general al comunei, 
 

Nicoleta Savu 
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P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E Nr. 38 din 09.08.2021 

pentru aprobarea “ Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Barcanesti, judetul Prahova  

pentru perioada 2021-2027” 

 

 

Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova, întrunit în ședință ordinară în data de 

……………. 

 Având în vedere prevederile  art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile : 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art.9, art. 14 și art.14
1
 din  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată; 

- H.G.nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030; 

- H.G. nr. 246 /2006  pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilități publice; 

Văzând : 

- Referatul  de aprobare  nr. 18.626 / 09.08.2021 al Primarului comunei Bărcăneşti  prin  care se propune   

aprobarea“ Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bărcănești, județul Prahova pentru perioada 

2021-2027” ; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat în 

vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate la Proiectul de hotărâre aprobarea “Strategiei 

de dezvoltare locală a Comunei Bărcănești, județul Prahova pentru perioada 2021-2027” 

- avizele comisiilor de specialitate nr.................din cadrul Consiliului Local al comunei Bărcăneşti ; 

- avizul secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr……….din……..2021; 

În temeiul prevederilor  art. 139  alin. (1)  și art. 196 alin.(1) lit. a) 1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
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Art.1. - Se aprobă “ Strategia de dezvoltare locala (SDL) a  Comunei  Bărcănești, județul 

Prahova  pentru perioada 2021-2027”, conform  anexa  care face  parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.2. - Primarul comunei Bărcăneşti   va  duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care prin grija 

secretarului general al comunei Bărcăneşti va fi comunicată şi înaintată persoanelor și  autorităţilor 

interesate, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

 

INIŢIATOR : 

PRIMAR, 

                                                                ……………………. 

                                                                Gheorghe DIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: A.M.B 

Tehnoredactat: A.M.B /1 exp. 

 



 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 38 din 09.08.2021  pentru aprobarea “ Strategiei 

de dezvoltare locala a Comunei Barcanesti, judetul Prahova  pentru 

perioada 2021-2027” 

 

 
 

Secretarul general al comunei  Barcanesti, judetul Prahova, 
procedând, in conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
uterioare, la analiza  Proiectului de hotărâre  nr. 38 din 09.08.2021 pentru 
aprobarea “ Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Barcanesti, judetul 
Prahova  pentru perioada 2021-2027”, constată că sunt îndeplinite 
conditiile de legalitate si oportunitate prevazute de  O.U.G. nr.57/2019  
privind Codul administrative,  cu modificările și completările ulterioare ,  
şi   în consecinţa îl avizez favorabil  în scopul  adoptării sale  de catre 
Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova. 
 
 
 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
 

  .............................                                  

Nicoleta SAVU 
 
 

N.S./N.S./2 exp. 
1/1 
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 Repartizat pentru avize la comisiile de specialitate:-nr. 1 cu adresa nr.____din____/08/2021; 
-nr. 2 cu adresa nr.___din__/08/2021; -nr.3 cu dresa nr.___ din __/08/2021;   

 

 

R A P O R T      DE       S P E C I A L I T A T E 

pentru  aprobarea “ Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bărcănești, județul Prahova  

pentru perioada 2021-2027” 

 

Prin Referatul de aprobare, iniţiatorul - Primarul Comunei Bărcăneşti propune aprobarea 

“Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bărcănești, județul Prahova pentru perioada 2021-2027” , 

legislaţia aplicabilă fiind:  

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată; 

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prezenta strategie de dezvolatare a fost întocmită de firma  S.C. INCORSO CONSULT S.R.L.  

în baza contractului de prestări servicii nr. 24210 din 18.12.2020. 

 Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitățile pot să-și creeze 

imaginea viitorului, pornind de la condițiile prezente. 

Strategia de dezvoltare locală este un document programatic care contribuie semnificativ la 

creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și 

va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și sociale durabile. 

Elaborarea și implementarea unei strategii care să stabilească direcțiile de dezvoltare ale 

comunității locale pe termen mediu sau lung devin imperios necesare. În condițiile existenței unei 

strategii de dezvoltare locală, liderii comunității și comunitatea în ansamblul ei se vor concentra asupra 

obiectivelor stabilite și a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru atingerea acestor obiective, prin 

coordonarea și orientarea eficientă a resurselor de care dispun.  

Prin implementarea programelor elaborate, strategia de dezvoltare urmărește schimbarea în plan 

social, o mai bună valorificare a potențialului comunității, precum și orientarea activităților de 

dezvoltare în concordanță cu procesele înregistrate pe plan local. 

Strategia de dezvoltare locală pentru comuna Barcanesti, are la bază mai multe obiective specific 

,prioritati si masuri associate , respectiv: 

1. Dezvoltarea economiei locale si cresterea competitivitatii acesteia; 

2. Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare; 

3. Protejarea şi conservarea mediului natural; 

4. Servicii de educație moderne și performante ; 

5. Servicii de educație moderne și performante  

6. Servicii de sănătate și sociale de calitate; 

7. Dezvoltarea capacităţii administrative; 
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Strategia de dezvoltare își propune să răspundă nevoii comunei Bărcănești de a avea la dispoziție 

un instrument de lucru la nivel local, prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare, obiectivul general și 

obiectivele specific de atins la finalul perioadei de programare, propunând domenii de intervenție, 

direcții de acțiune prioritare și măsuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. 

Resursele nerambursabile necesare viitoarelor proiecte vor putea fi accesate în perioada 2021 – 

2027 ținând cont de strategia de dezvoltare locală a comunei. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile 

legale în materie și poate fi supus spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului local. 

  

 
                                                                                          

 
 

 

ÎNTOCMIT, 

  CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE , 

  ……………………. 

MARIA AFRODITA BITON 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redactat:A.M.B 

Tehnoredactat:.A.M.B./2 exp. 
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Tel./fax 0244276595 
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                       NR. 18.626 / 09.08.2021 

 

 

Repartizat  pentru raport specialitate ...................... 
cu adresa nr. .................din…...08.2021 

Repartizat pentru avizare la comisiile de 
specialitate: -nr. 1 cu adresa nr.___din___/08/2021 
nr. 2 cu adresa nr.____din____/08/2021; 
-nr. 3 cu adresa nr.___din__/08/2021;  

 

REFERAT DE APROBARE 
al  Proiectului de hotărâre pentru aprobarea “ Strategiei de dezvoltare locala a Comunei 

Barcanesti, judetul Prahova pentru perioada 2021-2027” 

              În calitate de primar, al comunei Bărcăneşti, vă supun spre analiză prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind  Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare , a Legii nr. 

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

republicată si a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată , pentru susţinerea 

proiectului de hotărâre menţionat mai sus . 

      Strategia locală reprezintă unul din pașii care susțin procesele de dezvoltare locală, 

contribuid semnificativ la creșterea absorției fondurilor europene nerambursabile, a capacității 

instituționale, la transparența actului de guvernare locală, la îmbunătățirea serviciilor oferite 

cetățenilor și implicit va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și sociale durabile. 

      Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitățile pot să își 

creeze imaginea viitorului pornind de la condițiile prezente. 

      Strategia de dezvoltare locală este un document programatic care contribuie la îmbunătățirea 

serviciilor oferite cetățenilor și va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și sociale durabile. 

     Scopul strategiei este acela ca pe termen mediu și lung să se stabilească care sunt direcțiile și 

domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunei.  

       Strategia de dezvoltare a comunei Barcanesti, județul Prahova pentru perioada 2021-2027, 

reflectă cât mai fidel posibilitățile reale de dezvoltare a comunei. 

       Strategia locală de dezvoltare a comunei Barcanesti , constituie cadrul în care se va realiza 

dezvoltarea deplină și sistematică în următarea perioadă, în vederea îmbunătățirii calității vieții 

locuitorilor comunei. Aceasta, va servi atât intereselor publice dar și celor promovate, datorită 

menținerii și îmbunătățirii elementelor de ordin economic, social și de mediu, esențiale pentru 

prosperitatea pe termen ling și mediu a cetățenilor și a mediului economic. 

         Faţă de cele prezentate, supun spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Local al comunei 

Bărcăneşti, proiectul de hotărâre alăturat. 

                                                                      

PRIMAR, 

  ……………………. 

Gheorghe Dima 

Redactat:G.D. 

Tehnoredactat: B.A.M./2 exp.                                1/1 
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