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H O T Ă R Â  R E A NR. 18 
Din data de 16 martie 2017 

 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cîmpineanca 2017 

– 2022 
 
 

Consiliul local Cîmpineanca, Judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Cîmpineanca nr.1049 din 

15.02.2017; 
- Raportul consilierului juridic al comunei Cîmpineanca, nr.1048 din 15 

februarie 2017, privind aprobarea Strategiei de dezvolatre a comunei Cîmpineanca, 
2014 - 2020; 

- Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită; 
- Politica de coeziune a sprijinului creşterii economice şi al locurilor de muncă 

– Orientări; 
-    Strategia Europeană de Ocupare; 
-  Programul de Actiuni al Comunităţii Europene în domeniul sănătăţii şi 

protecţiei sociale; 
-     Cartea Drepturilor  Fundamentale în Uniunea Europeană; 
- Recomandarea privind programul naţional de reformă din 2011 al României 

şi de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de Convergenţă actualizat al 
României pentru perioada 2011-2014; 

- Anunţul nr.1050 din 15 februarie 2017 de elaborarea Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cîmpineanca, 2017-2022; 

- În conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 246 din 16 februarie 
2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; 

- Văzând Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în admisistraţia publică locală; 

- În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b),alin.4) lit.d) şi e), art.45  alin.(1), 
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privin d administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



                                              
 
 
 
 

HOTĂREŞTE: 
 
 

 
ART.1 – Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Cîmpineanca 2017 

– 2022, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART.2. – Cu ducerea la îndeplinrea prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul comunei Cîmpineanca, domnul Ivan Tudorel. 
 
ART.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizierul din 

incinta Primăriei comunei Cîmpineanca şi se comunică prin grija secretarului comunei 
Cîmpineanca. 
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