
 

 

  
 

 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 
NR .25  DIN  19 mai 2021  2021 

Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a comunei  
Pomârla pentru perioada 2021-2027  

 
 

     Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) 

din Constituția României, republicată; 
 b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
       d) art. 129,alin.(1),  alin.(2) lit.b) și  alin. (4) lit. e) și art. 139, alin. 
(1)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019; 
luând act de: 
 a) referatul de aprobare al primarului comunei  Pomârla , în calitatea 
sa de inițiator, înregistrat sub nr. 46  din   18 mai  2021  ;  
        b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr. 49  din  19 mai 2021;  
         c)  raportul celor 3  Comisii  de specialitate  a Consiliului Local 
Pomârla 
        respectand  prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind 
Codul administrativ nr. 57/2019; 
  În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență privind 
Codul administrativ nr. 57/2019; 

P R O P U N : 

 ART.1.- Se aprobă  Strategia  de Dezvoltare Economico-Socială a 
comunei  Pomârla pentru perioada 2021-2027 , conform anexei nr.1 care 
face  parte integrantă din prezenta hotârăre. 
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 ART.2. - Prezenta hotărâre se comunică  în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului comunei,  în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Pomârla  şi prefectului judeţului Botosani  şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare la sediul primăriei precum și pe pagina de internet 
www.pomarla.ro .  
 

  INITIATOR  ,                         AVIZEAZĂ PT.LEGALITATE  , 
  Primarul comunei,               Secretarul general al comunei 

          …………………………….………………                           …………………………….……………… 

   Dumitru CHELARIU                    Corina CHELARIU  
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NR . 51  DIN 19 mai  2021  
 
 

R E F E R A T    DE   A P R O B A R E  
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare 
Economico-Socială a comunei  Pomârla pentru perioada 2021-2027  

 
 
 Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care 
comunitățile locale pot sa îsi  creeze imaginea viitorului și pot concepe 
etapele necesare, în funcție de resursele /potențialele locale, pentru a 
realiza acel viitor. 
 Totodata planificarea strategică constituie o necesitate în condițiile în 
care comunitatea locală intenționează să asigure finanțarea proiectelor de 
dezvoltare, într-o măsură cât mai mare, din fondurile nerambusabile  
acordate de Uniunea Europeană .  
 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a comunei  Pomârla 
pentru perioada 2021-2027 continuă direcțiile și obiectivele stabilite prin 
Strategia de  dezvoltare locală  pentru perioada 2014-2020. 
 Conform art.129 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de Urgență privind 
Codul administrativ nr. 57/2019  consiliul local exercită atribuţii privind 
dezvoltarea economico - socială şi de mediu a comunei, oraşului 
sau municipiului; 
 Art. 129 alin.(4) lit.e) din Ordonanța de Urgență privind Codul 

administrativ nr. 57/2019 prevede: (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute 

la alin. (2) lit. b), consiliul local  aprobă strategiile privind dezvoltarea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ – teritoriale .  

 Pentru considerentele expuse mai sus, consider oportună și 

justificată aprobarea proiectului de hotărâre privind privind  aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a comunei  Pomârla pentru 

perioada 2021-2027. 

   PRIMARUL COMUNEI POMÂRLA, 

    Dumitru CHELARIU  
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NR. 52 din 19 mai  2021 
 
 
 

R A P O R T   DE   S P E C I A L I T A T E  
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare 
Economico-Socială a comunei  Pomârla pentru perioada 2021-2027  

 
 
  Comuna Pomârla are o strategie de dezvoltare locala pentru 
perioada 2014-2020 pe baza căreia s-au inițiat ,finalizat sau  și se află in 
diferite stadii de implementare. 
 Fără o strategie , nu te poți dezvolta, nu poți atrage investitori și nici 
fonduri europene. Toți cetățenii  comunei și contribuabilii vor să știe ce 
vrei să faci în urmatoarea perioada , iar Strategia de Dezvoltare  de 
Dezvoltare Economico-Socială este o  formă modernă de a explica acest 
lucru.  Procesul de fpormare si dezvoltare, pe de altă parte , este unul 
complex si dificil. 
 Ca să dezvoltăm comuna, primul pas îl reprezintă strategia, dar 
continuarea inseamnă : organizare, oameni pregătiți care sa înțeleagă rolul 
și locul lor în cadrul comunității noastre și nu în ultimul rănd determinarea 
noastră, a tuturor, pentru o dezvoltare locală durabilă.  
 Cetățenii comunei Pomârla, merită să trăiască într-un spațiu care să 
se dezvoltă armonios, iar resursele nerambursabile necesare viitoarelor 
proiecte le vom putea accesa în perioada de programare 2021-2027, 
având la bază această strategie.  
 Pe parcursul întregii perioade 2021-2027, Strategia va putea fi 
modificată, actualizată,  îmbunătățită însă pentru a putea aplica pe diverse 
linii de finanțare ce se vor deschide începând cu anul 2021, acest 
document strategic este imperios necesar a fi aprobat în consiliul local.  

 Ținând seama de prevederile 
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 a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) 
din Constituția României, republicată; 

 b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 
287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
       d) art. 129,alin.(1),  alin.(2) lit.b) și  alin. (4) lit. e) și art. 139, alin. 
(1)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019; 
consider ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale in 
materie si poate fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului 
local. 
   
     Consilier superior , 
                                            Ioana RUSU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Nr. 53  din  19 mai .2021  

 

A N U N Ţ 

Aducem la cunoștința publicului 

 

 În conformitate cu revederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică – republicată, Primăria comunei Pomârla prin reprezentantul său 

legal,Chelariu Dumitru, în calitate de Primar,aduce la cunoștință publică inițierea unui  proiect de 

hotărâre privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a comunei  Pomârla 

pentru perioada 2021-2027  

 Proiectul de hotărâre urmează a fi supus analizei, avizării și adoptării Consiliului local 

Pomârla  după 30 de zile de la publicarea acestui anunț. 

 Începând cu data de   20 mai 2021 , persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în 

scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ prin 

următoarele forme de comunicare; prin poștă la adresa: Primăria comunei Pomârla, sat Pomârla, 

comuna Pomârla, județul Botoșani, CP 717300; prin fax la numărul 0374092172; prin e-mail: 

primariapomirla@yahoo.com sau personal, la sediul Primărie comunei Pomârla – persoană de 

contact Secretarul general al comunei Pomârla Chelariu Corina Elena. 

 La prezentul anunț anexăm următoarele documente: 

- Referat de aprobare nr. 51  din  19 mai 2021  

- Raport de specialitate nr. 52  din  19 mai 2021 

- Proiectul de hotărâre  nr. 25 din  18 mai 2021 cu privire 2022; aprobarea Strategiei 

de Dezvoltare Economico-Socială a comunei  Pomârla pentru perioada 2021-2027 
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- ANEXA nr.1 la proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Pomârla privind  aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a comunei  Pomârla pentru perioada 

2021-2027 

Pentru cei interesați : Toate documentele prezentate mai sus pot fi consultate în 

fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 8.00 – 16.00 la sediul Primăriei Pomârla din 

sat Pomârla, com. Pomârla,jud.Botoșani  in perioada 20 mai 2021 -21 iunie 2021  

 

 

              
 


