
CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA                                          Avizat                       

JUDE UL ARAD                                                                        secretar  

                                 

      PROIECT  

H O T Ă R Â R E A   NR.  
Din data de _______________ 

Privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarealocala a Unitatii Administrativ 

Teritoriale Comuna Livada, judetul Arad , pentru perioada 2016-2021  

 

 Avand in vedere: 

-  expunerea de motive a primarului comunei din care rezulta necesitatea si 

oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Strategiei  de 

dezvoltare locala a Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Livada, pentru 

perioada 2016-2021,  

- raportul compartimentului de specialitate  

- art.36 alin.(1),alin.(2), lit.”b” şi alin.(4) lit.”e” Legea administra iei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparen a decizională în 
administra ia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Livada, judetul Arad; 

 

    HOTARASTE : 

 

Art.1. Se aproba Strategia pentru dezvoltarea locala a Unitatii Administrativ 

Teritoriale Comuna Livada, judetul Arad, pentru perioada 2016-2021, conform 

anexei care face integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari se insarcineaza primarul 

comunei Livada. 

Art.3. Prezenta hotărâre  se va comunica, prin grija secretarei comunei, la  

- Institutia Prefectului –judetul Arad; 

- Primarul comunei Livada; 

- Se va afisa  la sediul Primăriei comunei Livada. 
 

Inițiator de proiect  ,                                                             Contrasemnează: 
Bimbo Iosif                                                                                    Secretar, 

                                                           Răcănel Ionela Nadia       
 



ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

COMUNA LIVADA 

PRIMAR 

 

     EXPUNERE DE MOTIVE  

La proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a 

Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Livada, judetul Arad, pentru perioada 

2016-2021 

 

 

  Dezvoltarea comunei Livada este structurata pe o perioada de 5 ani, 

cuprinsa in intervalul de timp 2016-2021, dorindu-se astfel suprapunerea peste 

perioada de programare stabilita de catre Comisia Europeana. 

 Obiectivul strategic consta in cresterea bunastarii si calitatii vietii cetatenilor 

comunei Livada in vederea atingerii in anul 2021 a nivelului standardului mediu 

actual al cetatenilor din localitatile rurale cu un profil similar din Uniunea 

Europeana. 

 Se doreste ca in anul 2021, comuna Livada sa devina un model de dezvoltare 

durabila economica in judetul Arad, bazat pe modernizarea infrastructurii, 

competitivitate si atractivitate economica, servicii publice de calitate, respect fata 

de mediu si transparenta in guvernarea locala, in scopul cresterii bunastarii si 

calitatii vietii cetatenilor la nivelul standardului mediu actual din Uniunea 

Europeana. 

 Avand in vedere cele mentionate anterior, supun spre analiza si dezbatere 

proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a 

Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Livada  pentru perioada 2016-2021. 

 

 

          

 

 

     PRIMAR, 

           Bimbo Iosif  
 

 

 

 

 

 



 

     RAPORT DE SPECIALITATE  

La proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Unitatii 

Administrativ Teritoriale Comunei Livada  pentru perioada 2016-2021 

 

 Obiectivul strategic al dezvoltarii locale a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna 

Livada consta in cresterea bunastarii si calitatii vietii cetatenilor comunei Livada in vederea 

atingerii in anul 2021 a nivelului standardului mediu actual al cetatenilor din localitatile rurale 

cu un profil similar din Uniunea Europeana. 

 Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite sase directii majore de 

dezvoltare, si anume : 

- Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii ; 

- Crearea unui mediu economic local competitiv si atractiv; 

- Crearea de locuri de munca si incluziunea sociala; 

- Cresterea calitatii educatiei, accesului la sanatate, cultura, sport si informare; 

- Protectia mediului inconjurator; 

- Buna guvernare la nivel local. 

In urma indeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se intentioneaza ca in anul 

2021, comuna Livada sa devina un model de dezvoltare durabila economica in judetul Arad, 

bazat pe modernizarea infrastructurii, competitivitate si atractivitate economica, servicii publice 

de calitate, respect fata de mediu si transparenta in guvernarea locala, in scopul cresterii 

bunastarii si calitatii vietii cetatenilor la nivelul standardului mediu actual din Uniunea 

Europeana. 

 Avand in vedere cele mentionate anterior, sustin legalitatea, oportunitatea si temeinicia 

proiectului de hotarare  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Unitatii 

Administrativ Teritoriale comuna Livada pentru perioada 2016-2021. 

 

         

 

 

     Secretarul comunei, 

     Ră ă el Io ela Nadia  
 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, ţUGET-

FINAN E, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUţLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 

AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTEC IA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMER  

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarealocala a Unitatii Administrativ 

Teritoriale Comuna Livada, judetul Arad , pentru perioada 2016-2021 

 

Di  partea o isiei ai sus a i tite au fost preze i: 
dl. ERB MILITON –pre edinte de comisie   

dna.FLORșNCU A ALEXANDRșNA –secretar  

dl. TĂR AN NELU –membru 

dl. TEF DORIN –MARIUS – membru 

dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  

dl.PĂșU AN NșCU-SIMION – membru  

dl.AUREL BĂLA  -membru 

dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 

dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

S-a dez ătut proie tul de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru 

dezvoltarealocala a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Livada, judetul 

Arad , pentru perioada 2016-2021, hotărâre are se 
avizează_______________________. 

 

 

Preşedi te Secretar 

Șer  Milito                                                               Flori uța Alexa dri a   
 



 


	H O T Ă R Â R E A   NR.
	Din data de _______________

