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nr. 7799/20.09.2021

ANUNȚ PUBLIC
Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ
Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că
în luna octombrie 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu
Proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Cornu
2021-2027, inițiat de primarul comunei Cornu.
Cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare privind acest proiect de hotărâre Primăriei comunei Cornu, până cel mai târziu la
data de 22 octombrie 2021. Aceste se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin
poștă, prin fax sau prin corespondență electronică.
Prezentul anunț s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, iar documentația aferentă anunțului
poate fi consultată pe site-ul primăriei comunei Cornu la adresa www.primariacornu.ro
secțiunea Monitorul oficial local – Alte documente – Informare asupra proiectelor de acte
administrative cu caracter normativ.

SECRETAR GENERAL,
Daniela IANCU
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PROIECT de HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cornu 2021-2027
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art.129 alin.(2) lit. b) și d) coroborate cu alin. (4) lit.e) și g) și alin.(7) lit.c), combinate cu cele ale
art.155 alin.(5) lit.c) și h) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) Legii 350/06.07.2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul și prorogarea unor
termene, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art.20 alin.(1) lit.j) și art.25 lit.g) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare;
d) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) Legii nr. 52/2003 republicată privind transparența decizională în administrația publică,
ținând cont de:
a)Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cornu;
b) Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea Regulamentului
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de
hotărâre cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Cornu;
c)Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 13 iulie 2021 privind alegerea președintelui de ședință
pentru o perioadă de trei luni,
în temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.e) și g) și cele ale art.196 alin.(1) lit.a) din Codul
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre
Art.1.- Se aprobă STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CORNU
2021-2027, conform Anexei care fase parte integrante din presenta hotărâre.
Art.2. – Primarul comunei Cornu și aparatul de specialitate al Primarului comunei Cornu,
judetul Prahova asigură aducerea la ȋndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în instanță procedurilor şi termenelor
prevăzute de Legea Contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările șui completările
ulterioare.
Inițiator:
Primar Cornel NANU
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a
comunei Cornu 2021-2027
Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunitățile locale pot să își
creeze imaginea viitorului și pot concepe etapele necesare, în funcție de resursele/potențialele
locale, pentru a realiza acel viitor. Totodată 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 nerambursabile acordate de Uniunea
Europeană.
Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a societăţii
din toate punctele de vedere asigurând statelor membre diverse instrumente financiare pentru
rezolvarea problemelor economice şi sociale.
Pentru a atrage aceste fonduri în vederea finanţării proiectelor de dezvoltare locală, este
absolut necesară elaborarea Strategiei de dezvoltare a fiecărei comunităţi din România, pentru
perioada 2021-2027. Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea
planului de acţiune locală pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au
nevoie de finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte au în vedere direcţiile perioadei
2021- 2027 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Cornu 2021-2027 oferă o imagine cât mai
clară a obiectivelor pe care administraţia locală şi le-a fixat în următorii 7 ani rși eprezintă un
cadru de dezvoltare şi un instrument pentru administraţia publică locală în vederea
implementării viziuni şi a obiectivelor strategice de dezvoltare.
Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei Cornu vom da cetăţenilor
posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de
a avea un cuvânt de spus - acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un
viitor cât mai durabil.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cornu pentru perioada 2021-2027 va urmări
dezvoltarea localității în mod controlat abordând cele 5 (cinci) dimensiuni ale conceptului
dezvoltării durabile şi anume: economică, socială, climatică, demografică și de mediu.
Deasemenea,
Pe parcursul întregii perioade 2021-2027, Strategia se poate modifica, actualiza,
îmbunătăți, în funcție de alte nevoi locale și oportunitățile de finanțare ce vor fi identificate.
Temeiuri juridice – competența de aprobare:
Conform art. 129, alin. (2), pct. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a
comunei, orașului sau municipiului.
Potrivit art. 129, alin. (4), lit. e) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
prevede: (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local e) aprobă
strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale;
În temeiul prevederilor prerogativelor conferite de prevederile art.136 alin.1 din Codul
Administrativ, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
locală a comunei Cornu 2021-2027 şi solicit Consiliului Local aprobarea acestuia în forma
prezentată.
Primar,
Cornel NANU

