
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
coMUNA rAuner

PRIMAR

DrsPozrTrE
privind convocarea gedinlei Consiliului Local

in gedin!5 extraordinard in data de 22.07.2022

Petricd BUJOR - Primar al comunei Fdurei, judelul Neamt
Avand in vedere :

-prevederile aft. 133, alin. (2) lit. "a", art.134 alin.(4) din oUG nr.57120t9
privind Codul administrativ al Romdniei cu modificbrile si completbrile ulterioare,

In temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale aft. 196, alin (1) , lit. "b" din OUG
nr.57120t9 privind Codul administrativ al Rom6niei;

DISPUN:

Aft.1 - Se convoacd Consiliul local al comunei Fdurei in gedinld extraordinardde
indata pentru data de 22.07.2022, ora L2.00, in sala de sedint5 a Primariei comunei
Fburei.

4ft.2 -(l).Proiectele ordinii de zi a gedintei sunt cuprinse in anexa care face parte
integrantd din prezenta dispozitie.

(2),Proiectele de hotardre inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc
condiliile prevSzute de art. 136 alin. (B) din Ordonanla de Urgenld nr.5712019 privind
Codul Administrativ.

Aft.3 - Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei
comunei Fburei, Compartiment Secretariat in format letric .

Att.4 - Proiectele de hotdrdre inscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise
spre avizare comisiei de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al
comunei Fdurei.

Aft.s -Amendamantele cu privire la proiectele de hotir6re se vor formula in scris si
se vor depune la secretarul comunei Fdurei pana cel tarziu la data de 22.07.2022.

Aft.6 -Prin grija Secretarului comunei Fburei, prezenta dispozitie va fi transmis5
Institutiei Prefectului - Judetul Neamt pentru verificarea legalitbtii si secretarului comunei

Avizat pentru legalitate
p. SECRETAR U.A.T.,

Constantin LAPUSNEANU

\t/ 4-Nr in 21.O7.2O22



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

PRIMARIA FAUREI

INVITATIE

Sunteli invitali vineri 22.07.2022, ora 12 :00 la gedinla extraordinarb de
indata a Consiliului Local Fburei.

$edinta se va desfSgura in sala de gedinte a Consiliului Local si va avea
urmatoarul proiect pe ordinea de zi:

l.Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului de
investitie,,INSTALARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE

INTREAGA RAZA A COMUNEI FAUREI"
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a

Comunei Faurei,judetul Neamtrpentru perioada 2O2L-2O22. 
I

Numele si prenumele

Coroi Vasile

Sipoteanu Daniela

Zama Ioan

Miron N. Vasile

Poparda Elena Petronela

Ghidarcea Mihai

Ifrim Vasile Marian

Miron V.Vasile

Botezatu Vasile

Lapusneanu Neculai

Deaconu Vasile

Damian Bogdan -delegat satesc

SemnaturaNr

cft.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

T2



JUDETUL NEAMT ; .

CONSILIUL LOCAL FAUREI ' ; !)llQ A.(,9.{.lo!Z

PROIECT DE HOTANANC
privind aprobarea realizirii proiectului de investilie

"INSTALARE SISTEM DE SUPRAVHEGHERE VIDEO
PE iNTREAGA RAZA A coMUNEI FAUREI-

Consiliul Local al comunei Fiurei, judelul Neam! intrunit in sedinta
extraordinara in data de 22.O1.2O22i

Av6nd in vedere:
- Prevederile art. 45 si 46 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale cu

modificdrile gi completbrile ulterioare;
- Ghidul privind depunerea cererilor de finanlare din cadrul Programului Operalional

pentru Pescuit 9i Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Nr. 4: Cregterea gradului
de ocupare a forlei de muncd 9i sporirea coeziunii teritoriale, Mdsura Nr. III.3: punerea in
aplicare a strategiilor de dezvoltare localS plasate sub responsabilitatea comunitSlii,
respectiv Strategia de dezvoltare localS integrati a zonei pesciregti Neam! - Mdsura nr. 2 -
Conseruarea 9i proteclia mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural 9i natural.

In temeiul aft. aft.129 alin. (1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), aft.139 alin.(1),
aft. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare;

HOriRAgrE

Aft.1. Se aqlobb proiectul de investitie cu "INSTALARE SISTEM DE
SUPRAVHEGHERE vrDEo PE INTREAGA RAZA A CoMuNEr FAURET", in vederea
finan!5rii acestuia in cadrul Programului Operalional pentru Pescuit 9i Afaceri Maritime
20t4-2020, Prioritatea Uniunii Nr. 4, Mdsura nr. III.2., Apel 9.

Aft.2. Se aprobd valoarea totalS a proiectului "INSTALARE SISTEM DE
SUPRAVHEGHERE VIDEO PE iNTREAGA RAZA N COMUNEI rAuner,Tn cuantum de
280.948,92 lei (cu TVA).

Att.3. Se aprobS indicatorii tehnico-economici ai 'INSTALARE SISTEM DE
SUPRAVHEGHERE VIDEO PE iNTREAGA RAZi A COMUNEI FAuREI'', confoTm
anexei care face pafte integrantd din prezenta hot5r6re.

Alt.4.Se aprobd contribulia proprie in proiect a Comunei Fdurei, judelul Neam!, in
valoarea de 33.938180 lei cu TVA reprezentdnd achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului "INSTALARE SISTEM DE SUPRAVHEGHERE VIDEO PE
INTREAGA RAZA A COMUNEI FAUREI'.

Aft.5. Sumele reprezent6nd cheltuieli conexe ce pot apbrea pe durata

lnplementbrii proiectului "INSTAIIRE SISTEM DE SUPRAVHEGHERE VIDEO PE
INTREAGA RAZA A COMUNEI FAUREI", se vor asigura din bugetul local al comunei
Fdurei.

Aft.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului in
condiliile rambursirii/ decontbrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Att.7.Se imputernicegte d-nul BUJOR PETRICA av6nd funclia de primar, sd
semeneze toate actele necesare gi contractul de finantare in numele Comunei Fdurei,
judelul Neam!.

Aft.8 Secretarul ;ua face public prevederile prezentei hotbr6ri gi o va
interesate.comunica persoanel



Anexa 1 la HCL Nr._J

Descrierea Investi!iei
,INSTALARE SISTEM DE SUPRAVHEGHERE VIDEO

PE iNTREAGA RAZA A coMuNEI FAUREI,

Scopul investiliei il reprezintd imbun5t5lirea calitdlii vielii populaliei din
Comuna Fburei, Judelul Neamt. tndeplinirea scopului presupune promovarea
culturalS si naturalS a zonei, promovarea bunSstdrii sociale, protejarea 9i promovarea
mediului inconjurdtor prin supraveghere video teritoriului.

Obiectivul general al investitiei consti in conservarea identititii locale,
dezvoltarea 9i valorificarea potenlialului local si a calititii mediului in Comuna Fburei,
judelul Neam!. Obiectivul general al proiectului este in concordan!5 cu obiectivele
MSsurii Nr. 2 - Conseruarea 9i proteclia mediului, promovarea zonei, a patrimoniului
cultural 9i natural.
De asemenea, se doregte imbundtSlirea calitSlii vielii localnicilor comunei (2.237,00
locuitori conform Recens5m6ntului din anul 20tt), prin monitorizarea cadrului natural
in vederea asigurdrii unui mediu curat 9i primitor 9i responsabilizarea locuitorilor in
activitbti de colectare selectivb 9i reciclare a resturilor provenite din activit5lile
umane, precum 9i in acliuni ce presupun conseruarea patrimoniului natural.

Obiectivele generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei,
sunt:

- oferirea unor servicii publice profesioniste pentru satisfacerea nevoilor
cetSleni lor (2.237,00 locu itori confrom Recensd m6 ntu l u i di n An u l 20IL);

- dezvoltarea zonei si transformarea ei prin valorificarea bogatului patromoniu
natural 9i cultural de care dispune comuna, gener6nd astfel un impact vizual plScut 9i
oferirea de condilii calitative ridicate, intregii comunitSli;

- protejarea mediului inconjur:5tor prin achizilionarea 9i instalarea unui sistem
de supraveghere video pentru monitorizarea gestiunii corespunz5toare a degeurilor
pe domeniul public al comunei.

Prezenta cerere de finanlare se adreseazd imbunStilirii spaliilor publice

urbane, promovbrii patrimoniului natural, cultural 9i istoric, dar cel mai impoftant
protecliei mediului natural. Prezentul proiect presupune dotarea compaftimentelor de
servicii sociale existentela nivelulComunei FSurei, prin achizilia de bunuri
corporale (camere de supraveghere) necesare pentru urmbrirea 9i controlul
activitSlii de colectare a degeurilor pe intreaga razd a localitSlii 9i implicit, pentru
menlinerea unui cadru natural autentic 9i protejarea mediului inconjuritor.

Aceste camere vor fi amplasate in zonele problematice in ceea ce
privegte buna 9i corecta colectare a degeurilor (ganfuri comunale, cursuri
de ap5, intersecfii, parcuri publice, etc.). Acest proiect prevede achizilia de
camere de supraveghere conform GS M2f FLAG Neam!.

Astfel, considerdm cd, un avantaj semnificativ al prezentei inves"t

reprezintd responsabilizarea tuturor cetSlenilor localitSlii in ceea ce pri

4&

investitil' il

colectarea degeurilor 9i menlinerea unui mediu inconjurdtor curat. Prin



acestui proiect am identificat corelalia dintre dezvoltarea socio-economicd a
teritoriului 9i gradul de dezvoltare a infrastructurii locale sau de existentt 9i
accesibilitate a seruiciilor de bazd. Situalia actuali a comunei, reprezentatb de
inexistenla unei infrastructuri adecvate sau eficiente care pericicliteazd siguranta, dar
si calitatea vietii locuitorilor, impun nevoia de infrastructurd gi servicii de bazb pentru
localnicii comunei.

imbundtbtirea 9i dezvoltarea infrastructurii de agrement, socio-educalional5,
recreativS, turistic5 reprezintd o cerin!5 esenliali pentru cregterea calitSlii vielii, care
poate contribui la cregterea nivelului de trai al populaliei din teritoriu. Misura va
contribui la imbun5tSlirea sau extinderea seruiciilor locale destinate populaliei
teritoriului, precum 9i la imbun5tSlirea infrastructurii de scara micb pentru serviciile
publice de bazd.

In cadrul Strategiei de dezvoltare locald sunt tratate interventii ce au drept
scop dotarea UAT-urilor cu sisteme de monitorizare video in vederea unei gestiuni
corespunzbtoare a degeurilor. Protejarea mediului prin monitorizarea sa cu ajutorul
sistemului de supraveghere video, contribuie la imbunbtSlirea vielii locuitorilor 9i la
cregterea fo(ei de atraclie turisticS, deci la dezvoltarea 9i valorificarea potenlialului
local extrem de valoros in peisajul judelului Neam! 9i in cel nalional.

Aceste activitSli de protejare, menlinere 9i valorificare a spaliilor verzi
existente (parcuri, rduri, zone laterale ale drumurilor 9i troturarelor, zone verzi din
preajma monumentelor istorice, etc.) contribuie la conseruarea identit5lii locale a
COMUNEI FAUREI.

Dotarea Comunei Fdurei cu un sistem de supraveghere video va continua sd
reprezinte o prioritate pentru administratia publicb localS. Aceastb investitie trebuie
suslinut5 prin derularea unor proiecte finantate at6t din^bugetele locale, nationale c6t
gi din proiectele finantate de organismele financiare. In urma analizei diagnostic a
teritoriului Flag Neam!, din care face pafte 9i COMUNA, a rezultat c5, spaliul prezinti
un potenlial neexploatat al activitSlilor acvaculturii 9i turismului, precum 9i resurse
naturale si culturale nevalorificate. Astfel, pentru rezolvarea acestor probleme,
Mdsura 2 - Conseruarea si proteclia mediului, promovarea zonei, a patrimoniului
cultural 9i natural, reprezintb o principalS direclie de dezvoltare.

Considerbm c5, prin prezenta investilie, respectiv prin achizilionarea unui
sistem de supraveghere video 9i monitorizarea activit5lilor cetSlenilor de pe integ
teritoriul Comunei Fburei,contribuim la solulionarea acestor deficienle. Astfel c5,
intrelinerea si protejarea mediului natural !ine de activitdlile de gospodirire
comunalS 9i proteclia mediului specifice depaftamentelor de servicii sociale.

TotodatS, aceastd investilie contribuie la atingerea obiectivului general al

Strategiei de Dezvoltare LocalS Integratb a Zonei Pescdregti Neam!, prin promovarea
zonei 9i a stimularirii turismului 9i imbundtSlirea calit5lii vielii locuitorilor prin
asigurarea unui mediu curat 9i primitor. Prin intermediul investiliei, solicitantul
contribuie la obiectivele propuse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Local5 Integrati a

Zonei Pescdregti Neam!, respectiv promovarea zonei 9i imbundtSlirea calitSlii vielii
locuitorilor. Se doregte potenlarea zonei, prin crearea de motive / puncte moderne
de atraclie turisticb (adbugarea de plus valoarea zonei adiacente prin activititi de
monitorizare a teritoriului 9i menlinere a cadrului natural, ceea ce va contribui la

valorificarea patromoniului natural 9i cultural al comunei, gener6nd astfel un impact
vizual plScut 9i oferirea de condilii calitative ridi



Obiectivele ale sunt urmitoarele:

1.

CONSERVAREA TDENTITATII LocALE, DEzvotrAREA sr vALoRIFI6AREA
POTENTIALULUI ZONEI

Prin intermediul investiliei propuse prin proiect se doregte crearea unui impact pozitiv asupra
identitSlii locale a comunei. Spunem asta, deoarece orice investilie in infrastructura unei
comunitSli contribuie indirect la promovarea acelei zone, at6t la nivel local, cdt 9i la nivel
judelean.
Prin implementarea proiectului, solicitantul contribuie la obiectivele propuse in cadrul Strategiei
de Dezvoltare LocalS Integrati a Zonei Pescbregti Neam!, respectiv promovarea zonei si
imbun5tSlirea calitSlii vietii locuitorilor. Se doreste potenlarea zonei, prin crearea de motive /
puncte moderne de atraclie turisticb (adiugarea de plus valoare zonei adiacente prin activit5li
de monitorizare a teritoriului si menlinere a cadrului natural, care vor contribui la valoriflcarea
patrimoniului natural 9i cultural al comunei, generdnd astfel un impact vizual plScut 9i oferirea
de condilii calitative ridicate, intregii comunitili, Astfel, proiectul propus de cbtre Comuna F5urei
este necesar pentru promovarea 9i dezvoltarea zonei, respectiv pentru atragerea tinerilor in
satul natal, prin valorificarea resurselor existente.

2.

MENTINEREA DE LOCURI DE MUNCA

Prin intermediului prezentului proiect, solicitantul va menline un loc de muncd existent la
momentul actual, care va facilita buna administrare 9i exploatare a investiliei (asigurarea bunei
funcliondri a intregului sistem de supraveghere, urmSrirea in permanenld a imaginilor transmise
de acesta si constatarea eventualelor nereguli / abateri).

3.

PROTEJAREA 9I PROMOVAREA MEDIULUI, A PATRIMONIULUI NATURAL, CULTURAL
9r rsToRrc

in contextul in care noua strategie de dezvoltare verde a Europei se bazeazd pe obiectivele
Pactulului Ecologic European (Green Deal), pentru o planeti sbndtoasd 9i o societate neutrd din
punct de vedere climatic, echitabil5 9i prosperi, cu o economie modernS, eficientb din punctul
de vedere al utilizdrii resurselor 9i competitivS, proiectul de investilii in dotarea comunei Fdurei
cu echipamente de supraveghere video in vederea imbunbtSlirii gestiunii degeurilor comunale,
devine o adevdratb provocare pentru administratia localS, precum 9i pentru alte UAT-uri, astfel
incdt acestea sE poatd face fa!5 noilor cerinle 9i restriclii legate de calitatea mediului
inconjurator. Prin achizilionarea de echipamente moderne pentru monitorizarea gestiunii
degeurilor comunale, proiectul prevede investilii care valorificd resursele existente la nivelul
comunei 9i protejeazb patrimoniul natural 9i cultural, menlindnd curate spaliile verzi existente,
monumentele de interes local, apele ce strbbat teritoriul comunei si nu numai. Indirect,
investiliile propuse prin proiect creazi stare de optimism in mentalul comunei, lucru ce
contribuie la cregterea bunistbrii comparative, respectiv la stimularea identit5tii de loc 9i a

apartenenlei la comunitate (cu c6t condiliile de via!5 sunt mai bune, cu atdt locuitorii devin mai
identitari 9i mai legali de locul in care s-au ndscut). Achizilia echipamentelor care reprezintd
obiectul cererii de finantare se va realiza la nivelul compaftimentului administrativ existent la
nivelul primiriei pentru realizarea de activitSli de monitorizare a dom lic.

lmbundtSlirea seruiciilor publice prin modernizarea 9i dotarea cu echipamente va
spori eficiela acliunilor desfigurate in folosul cetSlenilor, at6t sub aspect
contribuind la cresterea calitdtii vietii si diminuarea disoaritdtilor rural-urban.

:t6i
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protejare, menlinere 9i valorificare a spaliilor verzi existente (parcuri, rduri, zone laterale ale
drumurilor 9i troturarelor, zone verzi din preajma monumentelor istorice, etc.) contribuie la
conservarea identitStii locale a Comunei Fdurei.

Valoarea totalS (INV) lei fdrb TVA - 236.L59,51 tei
Valoarea totalS (INV), inclusiv TVA = 280.948r921ei

PLANUL DE ARE
Nr cft SURSE DE FINAN']IARE Valoare (k:i)

I. Valoarea totalS a cererii de finantare, din care : 280.194i8,92
I.a. Valoarea totala neeligibilS, inclusiv WA aferenta 33.938,80
r.b. Valoarea totala eliqibilS 247.070,t2
II. Contributia proprie, din care : 33.t93r8.80

II.a. Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile 0,00

II.b. Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv WA
aferenta 33.938,80

III. ASISTE NTTFI NANCIARA N ERAM BU RSABI LA
SOLICITATA 247.10LO,12

Durata de implementare a proiectului: 12 luni
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea realizirii proiectului de investilie

'INSTALARE SISTEM DE SUPRAVHEGHERE VIDEO
PE iNTREAGA RAZA A coMUNEI FiUREI.

AvSnd in vedere:
- prevederile aft.136 alin.1 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.57120t9

privind Codul administrativ, cu modificbrile 9i completbrile ulterioare, potrivit cErora:

Proiectele de hotSrdri pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetdteni.

Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al

unit5tii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 9i al compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

Redactarea proiectelor se face de cbtre cei care le propun, cu sprijinul
secretarului general al unitbtii administrativ-teritoriale gi al serviciilor din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului local"

- dispozitiile aft.136 alin.8 lit.a) din Ordonanta de urgent5 a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modiflcirile 9i completbrile ulterioare,
conform cdrora: "Fiecare proiect de hotdrdre inscris pe ordinea de zi a gedintei

consiliului local este supus dezbaterii numai daci este insotit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare 9i motivare, semnat de

initiator;"
- prevederile aft.136, alin.(l) 9i alin.(2) din O.U.G. nr.5713 iulie 2019 privind Codul

administrativ 9i aft.6, alin.(3) 9i aft.30, alin.(l), lit.'t" din Legea nr.2412000 privind

normele de tehnicb legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicat6,
modificatd 9i completatd,

Ghidul privind depunerea cererilor de finanlare din cadrul Programului
Operalional pentru Pescuit 9i Afaceri Maritime 20t4-2020, Prioritatea Uniunii Nr. 4:

Cregterea gradului de ocupare a forlei de muncd 9i sporirea coeziunii teritoriale, Mbsura

Nr. III.3: Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare localS plasate sub

responsabilitatea comunit5lii, respectiv Strategia de dezvoltare local5 integratb a zonei

pesciregti Neam! - Mdsura nr.2 - Conseruarea 9i proteclia mediului, promovarea zonei,

a patrimoniului cultural 9i natural.
Dotarea Comunei Fdurei cu un sistem de supraveghere video va continua sb

reprezinte o prioritate pentru administratia publici localS. Aceastd investilie t,rebuie

suslinutb prin derularea unor proiecte finantate at6t din bugetele locale, nationale cdt gi

din proiectele finanlate de organismele financiare. in urma analizei diagnostic a

teritoriului Flag Neam!, din care face parte 9i COMUNA, a rezultat c5, spaliul prezintd un

potenlial neexploatat al activit5lilor acvaculturii 9i turismului, precum 9i resurse naturale

9i culturale nevalorificate, Astfel, pentru rezolvarea acestor probleme, Misura 2

Conseruarea 9i proteclia mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural 9i natural,

reprezinti o principal5 direclie de dezvoltare.
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Consider5m ct, prin prezenta investilie, respectiv prin achizilionarea unui sistem
de supraveghere video 9i monitorizarea activitSlilor cetSlenilor de pe integ teritoriul
Comunei Fturei,contribuim la solulionarea acestor deficienle. Astfel c6, intretinerea 9i
protejarea mediului natural line de activitSlile de gospodtrire comunald 9i proteclia
mediului specifice departamentelor de servicii sociale.

TotodatS, aceasti investilie contribuie la atingerea obiectivului general al

Strategiei de Dezvoltare LocalS Integrat5 a Zonei Pesc5regti Neam!, prin promovarea

zonei 9i a stimular5rii turismului 9i imbundtSlirea calitSlii vielii locuitorilor prin asigurarea
unui mediu curat 9i primitor. Prin intermediul investiliei, solicitantul contribuie la

obiectivele propuse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locald Integratd a Zonei

Pescdregti Neam!, respectiv promovarea zonei 9i imbundtSlirea calitSlii vielii locuitorilor.
Se doregte potenlarea zonei, prin crearea de motive / puncte moderne de atraclie
turistict (adbugarea de plus valoarea zonei adiacente prin activitdli de monitorizare a

teritoriului 9i menlinere a cadrului natural, ceea ce va contribui la valorificarea
patromoniului natural 9i cultural al comunei, generdnd astfel un impact vizual pl6cut 9i

oferirea de condilii calitative ridicate, intregii comunitSli).
Fata de cele expuse mai sus se impune adoptarea unei hotdrdri privind aprobarea

realizdrii proiectului de investilie"INSTALARE SISTE M DE SUPRAVH EG H ERE

VIDEO PE iNTREAGA RAZI A COMUNEI FAUREI'.

rMA&
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JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL FAUREI

PRorEcr DE HorAnAne
hoLS 21, o 11. ZoLL

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locali a Comunei Faurei, judelul
Neamt, pentru perioada 2O2L-2027

Consiliul Local al comunei Fiurei, judetul Neam! intrunit in sedinta
extraordinara in data de 22.O7.2O22i

Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3022 din 2t.07.2022 a primarului comunei Faurei,

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local Faurei;
Tindnd cont de:

- Regulamentul 202L124L al Parlamentului European 9i al Consiliului din 12 februarie
202I de instituire a Mecanismului de redresare 9i rezilien!5
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozilii comune privind
Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralS si Fondul european
pentru pescuit 9i afaceri maritime, precum 9i de stabilire a unor dispozilii generale
privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de
coeziune 9i Fondul european pentru pescuit 9i afaceri maritime si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr, 1083/2006 al Consiliului
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralS acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralS (FEADR) 9i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 ;
- art. 20, alin. (1), lit, i" din Legea nr.27312006, privind finantele publice locale cu
modiflc5rile gi completbrile ulterioare;
- art. I29, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e), art. 139, alin. (1) 9i din Ordonanla
de urgen!5 a Guvernului nr. 57120L9 privind Codul Administrativ, cu modific5rile 9i
completirile ulterioare;

In temeiul aft. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanla de urgen!5 a Guvernului nr.
57l20Lg privind Codul Administrativ, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

norAnAne:

Att. 1 Se aprobi Strategia de dezvoltare localS a comunei Faurei pentru
perioada 202L - 2027, conform anexei care face pafte integrantd din prezenta
hotd16re.

Aft. 2 Primarul comunei Faurei va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
hotb16ri.

Aft. 3 Secretarul comunei va face public prevederile prezentei hot5r6ri gi o va
comunica persoanelor gi institutiilor interesate,
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare localS a Comunei Faurei, judelul

Neamt, pentru perioada 2O2l-2O27

Av6nd in vedere:
- prevederile art.136 alin.1 din Ordonanta de urgentb a Guvernului nr.57120L9

privind Codul administrativ, cu modificbrile si completSrile ulterioare, potrivit cbrora:
Proiectele de hotbr6ri pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetdfeni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al

unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 9i al compaftimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

Redactarea proiectelor se face de cdtre cei care le propun, cu sprijinul
secretarului general al unit5tii administrativ-teritoriale 9i al seruiciilor din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului local"

- dispozitiile aft.136 alin.8 lit.a) din Ordonanta de urgentd a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completbrile ulterioare,
conform c5rora: "Fiecare proiect de hotirdre inscris pe ordinea de zi a gedintei

consiliului local este supus dezbaterii numai dacb este insotit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de
initiator;"

- prevederile aft.136, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G. nr.5713 iulie 2019 privind Codul

administrativ 9i art.6, alin.(3) 9i aft.30, alin.(1), lit.'t" din Legea nr.2412000 privind

normele de tehnici legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicatS,

modificatd 9i completatS,

De la bun inceput trebuie spus cd fdrb o strategie, nu te poli dezuolta ca unitate
administrativ - teritorialS, nu poli atrage investitori 9i nici fonduri europene. Toli
cetSlenii comunei 9i contribuabilii vor sb gtie ce vrei sb faci "m5ine", iar Strategia de
Dezvoltare LocalS este o formb modern5 de a explica acest lucru. Procesul de formare

9i dezvoltare este unul complex 9i dificil. Pornirea o reprezintd strategia, dar continuarea
inseamn5: organizare, oameni pregdtili care sb inleleagd rolul 9i locul lor in cadrul

colectivitSlii noastre 9i nu in ultimul r6nd determinarea noastr5, a tuturor, pentru o

dezvoltare localS durabilS.

Implementdnd impreuni Strategia de dezvoltare a comunei Faurei vom da
cetSlenilor posibilitatea de a - 9i aduce contribulia la cregterea gradului de bunbstare,
de a lua atitudine 9i de a avea un cuvdnt de spus - acliondnd impreunb cu toate
sectoarele comunitSlii pentru a crea un viitor c6t mai durabil.

Acest document este un rdspuns al comunitSlii 9i ofer5 opoftunitatea real5 de a
identifica 9i de a adopta practici ale dezvoltSrii durabile locale. Cred ci fiecare generalie

i;i are propriile provocbri, iar de - a lungul istoriei acestea s - au confruntat cu

responsabilitdli diferite. Responsabilitatea generaliei actuale este de a crea o societate
durabil5, Trebuie si asigurim generaliilor care ne vor urma posibilitatea de a se tlucura
de minimum de cerinle pentru o via!5 sdn5toasS.



Strategia de dezvoltare a comunei Faureipentru perioada202I -2027 prezint5 acliunile
pe care administratia localS le va inilia pentru a crea conditiile necesare dezvoltdrii
viitoare a comunei Faurei relevi proiectele 9i oportunitilile pe care ni le oferd intrarea
Romdniei in Uniunea EuropeanS. Ca pafte a comunit5lii europene, comuna Faurei are
nevoie de o viziune clard pentru a putea orienta eforturile proprii 9i de o strategie care
sd sublinieze principalele direclii de dezvoltare prin valorificarea potenlialului de
absorblie a flnanl5rilor din surse publice (europene, nalionale, regionale 9i judetene)
precum 9i din resurse private.

O asemenea viziune, pe care, acum, suntem in mSsurd si o prezentbm
cetSlenilor, are in vedere principalele direclii de dezvoltare ce ar trebui urmate. Aceste
direclii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regionalS 9i nationalS, dar 9i directivelor,
valorilor 9i principiilor europene. Fdrb indoialS c5 viitorul nostru se afl5 in mdinile
noastre, iar pentru a ni - | face a9a cum il dorim este obligatoriu sb urmim o
metodologie specific5, in acord cu anumite principii si valori. Acestea traseazS
principalele atribute ale acliunii noastre pentru gdsirea celor mai potrivite direclii de
dezvoltare care, odatb implementate, vor asigura o schimbare in bine.
Strategia comunei Faurei pentru anii 202t - 2027 i9i propune sE aducd toti factorii
implicati in indeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceeagi viziune, pentru utilizarea
cu un mai mare folos a Strategiei de Dezvoltare Locale 2021 - 2027, at6t cu resursele
proprii, c6t 9i a celor ce pot veni din exteriorul unit5lii administrativ - teritoriale.

Fa!6 de cele de mai sus propun spre aprobare proiectul de hotbr6re cu privire la

aprobarea Strategiei de dezvoltare localS a Comunei Faurei, judelul Neamt, pentru
perioada 202I-2027.

PRI
Petrica

UJ


