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HOTARARE
c u PRIVIRE LA APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTAREA LOCALĂ A COMUNEI
PENTRU PERIODA 2017-2020

Având în vedere:
- expunerea de motive a viceprimarului comunei din care rezultă necesitatea şi
oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a UAT
comuna Osica de Sus , pentru perioada 2017- 2020 ;
- prevederile art.56 , art.l20(l) , art.121 alin.(l) şi (2) şi art.l39(2) din
Constituţia Rom âniei, republicată ;
- art.4 şi art.9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale , adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985 , ratificată prin Legea nr: 199/1997 ;
- art. 7(2) din Legea nr.287/2009(rl) privind Codul civil , cu modificările şi
completările ulterioare ;
- art.20 din Legea - cadru a descentralizării nr. 195/2006 ;
- raportul de avizare al comisiei de economice a consiliului lo cal,
în temeiul art.36 alin.(2) , lit.b , coroborat cu alin.(4) , lit.e) , respective art.45(l)
coroborat cu a rt.ll5 (l) , lit.b) din Legea nr.215/200l(rl)-Legea administraţiei publice
locale , cu modificările şi completările ulterioare ,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS ,
HOTĂRĂŞTE :
A rt.l. Se aprobă Strategia privind dezvoltarea locală a comunei Osica de Sus,
pentru perioada 2017-2020 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
A rt.l. Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei în vederea aducerii
la îndeplinire , precum şi Instituţiei Prefectului-Judeţul O lt.
PREŞEDINTE DE ŞED IN ŢA ,
Consilier locakíÜíffiíítJOITA
CONTRASEM NEAZĂ,
Secretarul comunei,
Marin DRAGOMIR
Nr.10/17 februarie 2017
NOTĂ:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pent
de 13 consilieri prezenţi.

ANEXA la
H.C.L. nr.10/2017

STRATEGIA DE DEZVOLTAREA LOCALA A COMUNEI
PENTRU PERIOADA 2017-2020
DIRECŢII MAJORE DE DEZVOLTARE
Nr.crt.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastucturii
1.
2.

Creşterea calităţii vieţii

3.

Creşterea calităţii educaţiei, accesului la sănătate , cultură, sport şi
informare

4.
5.
6.

Crearea unui mediu economic local competitiv şi atractiv
Protecţia mediului înconjurător
Buna guvernare la nivel local

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Consilier lo cal, Marin JOI

OBIECTIVE
- Modernizare drumuri de ineres local în satele
GRECI şi OSTOV
- Canalizare în satele OSTROV şi TOMENI
- Racordarea comunei la reţeaua de gaze naturale
- Reabilitarea Centrului de Permanenţă Medicală
- Renovarea şi reabilitarea Căminului Cultural sat
GRECI
- Reabilitarea Bazelor Sportive Osica de Sus
- Amenajare şi modernizare Târg săptămânal
- Amenajarea şi igienizarea cişmelelor locale
- Reabilitarea şi renovarea Sediului Primăriei
- Modernizarea iluminatului public

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei,
Marin DRAGOMII

