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JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞOAIA

Satul Moşoaia, str. Calea Drăgăşani, nr.95.
C.F. 5010153

Tel./Fax: 0248/294001; Tel. 0248/294198
e-mail: primaria_mosoaia@yahoo.com

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea realizarii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Moșoaia

2021-2027

Consiliul local al comunei Moșoaia întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14.06.2021;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Moșoaia;
-referatul secretarului general al comunei cu privire la necesitatea realizarii Strategiei

de dezvoltare a comunei pentru următoarea perioadă;
-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 temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) (3) și

(5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E

ART.1. (1) Se aprobă realizarea Strategia locala de dezvoltare durabila a comunei
Moșoaia pentru perioada 2021-2027.

(2) Se aproba organizarea unui comitet consultativ conform Anexei 1, care
face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

ART.2. (1) Primarul comunei Moșoaia împreună cu compartimentele de specialitate
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. (1) Secretarul general al comunei Moșoaia va asigura publicitatea și
comunicarea prezentei hotărâri Instituției Prefectului – județul Argeș și Consiliului

Județean Argeș.
INIŢIATOR,
PRIMAR,

NECULA ION

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,

IONESCU VALENTIN-MARIAN
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Anexa 1 la H.C.L. nr……./14.06.2021

Comitetul consultativ pentru realizarea Strategiei

- Necula Ion – primar comuna Moșoaia,
- Frintura Adrian-Dumitru - viceprimar comuna Moșoaia
- Ionescu Valentin-Marian – secretar general comuna Moșoaia
- Olteanu Victorița-Elena – consilier superior, compartimentul Buget, Finanţe,
Contabilitate, Salarizare
- Badea Carmen-Maria – consilier principal, compartimentul Achizitii Publice
- Dumitru Alexandra-Gabriela – inspector asistent, compartimentul Registru
agricol
- Costeleanu Iulian – profesor, director Școala Moșoaia
- Drugău Viorel – profesor
- Marinescu Floris – preot, .
- Stoenescu Cornel - antreprenor
- Vătafu Mihai-Ionuț, – consilier local
- Ivan Liviu-Adelin – consilier local
- Marinac Cristina-Elena. - consilier local
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Contexul realizarii strategiei

Strategia de dezvoltare locala a comunei Moșoaia pentru perioada 2021 –
2027, prezinta actiunile pe care administratia locala le va initia pentru a crea
conditiile necesare dezvoltarii viitoare a comunei si releva proiectele si
oportunitatile pe care ni le ofera intrarea Romaniei in Uniunea Europeana.
Ca parte a comunitatii europene, comuna Moșoaia are nevoie de o viziune clara
pentru a putea orienta eforturile proprii si de o strategie care sa sublinieze rolul
important ce revine valorificarii potentialului de absorbtie a fondurilor
europene. O asemenea viziune, pe care, acum, suntem in masura sa o
prezentam cetatenilor comunei, are in vedere principalele directii de dezvoltare
pe care comuna ar trebui sa le urmeze. Aceste directii sunt aliniate strategiilor
de dezvoltare regionala si nationala, dar si directivelor, valorilor si principiilor
europene. Fara indoiala ca viitorul nostru se afla in mainile noastre, iar pentru
a ni-l face asa cum il dorim este obligatoriu sa urmam o metodologie specifica,
in acord cu anumite principii si valori. Este foarte important ca efortul de
elaborare a Strategiei sa fie urmat de asumarea publica si constienta a acesteia.
Consultarea publica ne va asigura identificarea corecta a elementelor ce
corespund viziunii noastre si ne va ajuta sa consolidam scopurile si obiectivele
strategice. Acestea traseaza principalele atribute ale actiunii noastre pentru
gasirea celor mai potrivite directii de dezvoltare care, odata implementate, vor
schimba in mai bine viata locuitorilor comunei.

Strategia comunei Moșoaia pentru 2021 – 2027 isi propune sa aduca toti
factorii implicati in indeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeasi viziune,
pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cat si a celor ce pot
veni din exteriorul comunei. Pe baza strategiei se fundamenteaza si se justifica
cererile de finantare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din
diferite fonduri speciale.

De aceea este important sa se acorde o atentie deosebita elaborarii acestui
document si sa se asigure o participare cat mai larga a cetatenilor la elaborarea
lui si mai ales la aplicare.
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