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PROIECT DE HOTĂRÂRE

19CAL BUCU
Ze

Te-aBed

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bucu 2021-2027

Consiliul local Bucu, judetul Ialomita,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. / 2022a primarului comunei Bucu;
- Raportul de specialitate nr. 2022 întocmit de secretarul
comunei Bucu;
- Avizul comunal comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Buci

Ținând cont de:
- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 1

2021 de instituire a Mecanismului de redresareși reziliență;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privi
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondulde coeziui
european agricol pentru dezvoltarerurală şi Fondul european pentru pescui
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondule
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul
pentru pescuit și afaceri maritimeși de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rur:
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;
- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publici
modificările şi completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e),art. 139, alin. (1) şi din Orţ

generalal

februarie

ind Fondul
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ropean de
european
1083/2006

lă acordat
brogare a

locale cu

donanţa de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 196,alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guve!
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulteDaaConsiliul local Bucu,judetul Ialon
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HOTĂRASTE

Art. 1-Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bucu 20;

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2-Primarul comunei Bucu va asigura ducerea la îndeplinire a
hotărâri,

PRESEDINTE CONTRASEMNE.
Secretar general

Alexandru RĂCEAI

Adoptata la Bucu
Astazi 2022
Cu nr.d
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Consiliul local Bucu,jude!
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ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMITA
COMUNA BUCU
PRIMAR
Nr._9/£._din__4r.2<._ 2022

REFERAT DE APROBARE
Pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare

Comunei Bucu, judetul Ialomita pentru perioada 2021-2022
locală a

Strategia de dezvoltarelocala a comunei Bucu reprezenta,in etaph actuala
de dezvoltare social-economicaa localitatii documentul real de sprijin si d

ceea ce privesterealizarea tuturor obiectivelor, de orice natura stabilite de
administratiei publice locale, judetenesau a celor nationale.

Astfel trebuie spus că fărăo strategie, unitatea administrativ terit
poate realiza investitii medii si mari, nu poate atrage investitori şi nici fin:

fonduri europene/alte finantari. Toţi cetățenii comunei „contribuabilii dupa
numiti in legislatia fiscala, vorsă ştie ce se preconizeaza a se realiza îi

apropiat, iar Strategia de Dezvoltare Locală a unitatii administrativ-terite
0 formă modernă de a explica acest lucru.

Procesul de formare şi dezvoltare este unul complex şi dificil,avand

lucru în

organele

rială, nu
ntari din
zum sunt
viitorul

riale este

in vedere
complexitatea documentatiilor care trebuie intocmite „initierea si supravegherea
derularii investitiilor/altor obiective.

Pornirea in dezvoltarea localitatii o reprezintă existenta acestei strategii, iar
continuarea in dezvoltare înseamnă: organizare, oameni pregătiți care să înțeleagă
rolul și locul lor în cadrul colectivităţi noastreşi nu în ultimul rând determinarea
noastră,atuturor, pentru o dezvoltare locală durabilă.

Acest document supus aprobarii adopta în mod oficial idei de dez 'oltare si

practici de viitor in ceea ce priveste dezvoltarea durabila locala.Pentru solicitarea
diferitelor finantari,in cadrul diferitelor programe de dezvolare,darsi in

celorlalte finantari se solicita Strategia locala a localitatii,care,dupa cui

cunoaste,are valabilitate6ani.
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Strategia de dezvoltare a comunei Bucu pentru perioada 2021 — 2027 prezin-
tă acţiunile pecare administraţia locală le va iniţia pentru a creacondiţii
dezvoltării viitoare a comunei Bucu şi relevă proiectele şi oportunităţile pe
oferă intrarea României în Uniunea Europeanăsiafost realizata in luna

necesare
leare ni le
lecembrie

Aa 19.0 2007 la ntimaria în



Ca parte a comunităţii europene la unnivel mic,darparte, comuna
şi deol

care să sublinieze principalele direcţii de dezvoltare prin valorificarea pot

nevoie de o viziune clară pentruaputea orienta eforturile propri

Bucu are
strategie
nţialului

de absorbție a finanțărilor din surse publice (europene, naţionale, regionale şi

judeţene) precum și din resurse private.
O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în măsură să o prezentăm

cetăţenilor, are în vedere principalele direcţii de dezvoltare ce ar trebu urmate.
Acestedirecţii suntaliniate strategiilor de dezvoltare regională şi naţională, dar și

directivelor, valorilor şi principiilor europene. Fără îndoială căviitorul nosi

în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face așa cum îl dorim esteobligatoriu
o metodologie specifică, în acord cu anumite principii și valori. Aceste:

principalele atributeale acțiunii noastre pentru găsirea celor mai potrivite
dezvoltare care, odată implementate, vorasigura o schimbareîn bine.

Strategia comunei Bucu pentru anii 2021 — 2027 îşi propune
toţi factorii implicaţi în îndeplinireasa, la o stare de colaborare sub ace!
ne,indiferent daca acestia sunt primarul, consiliul local, cetateni saualti faj

pot aveaunrol in dezvoltarea localitatii.
Faţă de cele de mai sus propun spre aprobare proiectul de h

privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Bucu
Ialomita, pentru perioada 2021-2027.
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PRIMARIA COMUNEI BUCU
JUDETUL IALOMITA
Nr. 2/2. din 2.2022

ANUNT

In conformitate cu prevederile ar.39, alin.3 din Legea nr.273/2006.modificata
completata. privind finantele publice locale.se aduce la cunostinta cetatenilor comul
Bucu PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI
DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI BUCU 2021-2027.

Proiectul afisatare ca anexa strategia de dezvoltare locala a comunei bucu 2021-2
care poate fi studiata pe site-ul www.primaiabucu.re sau direct la biroul domn
secretar general „undese gasesc documentele originale

Persoanele interesate pot face propuneri sau contestatii|în scris în vede
completarii/modificarii proiectului de hotarare la d-l.Raceanu Alexandru, secr
seneral UAT comuna Bucu, responsabil pentru relatia cusocietatea civila,in termende:
zile de la data afisarii prezentului anunt.

In cazul în care vor fi inregistrate propuneri sau sugestiiacesteasor fi analizate
Consiliul local,in vederea acceptarii sau respingerii.
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