
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Bicazu Ardelean pe perioada 

2021-2027 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere prevederile art. 25 lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând referatul de aprobare nr. 4124 din 11.05.2021 al primarului comunei Bicazu 

Ardelean, inițiator al proiectului de hotărâre, referatul de specialitate nr. 3954 din 06.05.2021 al 

consilierului asistent din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum 

și Strategia de dezvoltare locală a comunei Bicazu Ardelean pe perioada 2021-2027, constatăm 

că se justifică aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Bicazu Ardelean pe perioada 

2021-2027, în considerarea următoarelor argumente: 

a) la elaborarea strategiei s-a ținut cont de consultarea cetățenilor comunei Bicazu 

Ardelean, cu precizarea că în etapa de consultare a comunității au participat un număr de 75 de 

respondenți din toate cele trei sate componente ale comunei Bicazu Ardelean, care au fost 

selectați conform următoarelor criterii:  

- persoane cuprinse între 16-80 de ani, indiferent de sex, naționalitate, etnie, religie, statut 

social; 

- persoane reprezentative pentru comună și pentru satele componente care se bucură de 

prestigiu în rândul populației, lideri locali, etc; 

- consilieri locali și funcționari publici; 

- conducători și specialiști din unități economice, din domeniile administrație, sănătate, 

învățământ, cultură, culte, sport, etc; 

- conducători și membri ai ONG-urilor, asociațiilor de dezvoltare comunitară, asociațiilor 

profesionale, religioase, de tineret, de femei, caritabile, etc; 

b) domeniile vizate au fost: infrastructură, construcții, industrie, agricultură, sivicultură, 

turism, agroturism, mediu, servicii sociale și sănătate, educație, învățământ, cultură, culte, sport, 

administrație publică locală; 

c) scopul strategiei este transformarea comunei Bicazu Ardelean într-un pol de dezvoltare 

economico-socială; 

d) strategia urmărește punerea în valoare a atributelor teritoriale existente prin investițiile 

care se vor realiza în următorii 7 ani, structurată pe următoare direcții: 

- accesul unitar pe teritoriul comunei la infrastructura de servicii, utilități, cunoaștere și 

educație; 

- crearea unui management responsabilal resurselor naturale și protejarea mediului; 

- promovarea unei politici energetice bazată pe securitate energetică și dezvoltare 

durabilă, în acord cu legislația națională și comunitară; 

- creșterea calității vieții, crearea de noi locuri de muncă, implementarea unor măsuri de 

reabilitare, extindere, modernizare și dezvoltare a infrastructurii edilitare, a serviciilor publice 

locale, a serviciilor sociale, a educației și a culturii, a mediului economic, a societății civile, 

precum și susținerea tradițiilor populare. 



Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

        În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. e), art. 139 alin. (1), alin. (3)  

lit. e) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Bicazu Ardelean pe 

perioada 2021-2027, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

(2) Strategia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată, actualizată, în raport de programele 

de dezvoltare reglementate la nivel național, pentru a  putea accesa liniile de finanțare care se vor 

deschide începând cu anul 2021 și cu ajutorul cărora ar putea fi implementate proiecte de 

importanță majoră pentru dezvoltarea comunității locale. 

Art. 2 – Primarul comunei Bicazu Ardelean, prin compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului său de specialitate, asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art. 3 – (1) Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean asigură comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț 

în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general, va asigura publicarea prezentei hotărâri 

în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-

local-2/ 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,  

Toader Mucenicu 

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                              pentru legalitate, 

                                                                                                 Secretarul general al comunei,                                      

                                                                                                                Gicuța Jolteag 

 

 

Nr. 38 din 11.05.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 11.05.2021 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 
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