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RoMANre
IUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD
sorAnAREA Nr.

3olzozo

privind aprobarea Strategiei privind starea economici, sociali gi de mediu

a comunei

Bixad

Consiliul Local al Comunei Bixad,
intrunit in gedinla ordinard din data de 18 mai2020;
analizAnd Referatul de aprobare aI Primarului comunei Bixad cu privire la
aprobarea Strategiei privind starea economicS, socialS gi de mediu a comllnei Bixad;
avAnd in vedere:
- Raportul de specialitate al Viceprimarului comunei Bixad;
- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Bixad;

ludnd in considerare:
- art. 155 alin. (1) lit. b) gi alin. (3) lit. d) din Ordonanta de Urgenld a Guvernului
nr.5712079 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
inbaza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) 9i in temeiul art. 139 alin. (1) qi art.
796 alin. (1) Iit. a) din Ordonanta de Urgen!5 a Guvernului nr. 5712079 privind Codul
administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare

uorAnAgrr:
Art. 1. Se aprobl Strategia privind starea economicd, social5 si de mediu a
comunei Bixad, conform anexei care face parte integranti din prezenta hotdrdre.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se insdrcineazd. Primarul

Comunei Bixad gi Compartimentul financiar din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Bixad.

Comuna Bixad, la 18 mai 2020

Preqedinte de gedinfi,
8o6r Rozilia

Contrasemneazd.,
Secretar general al comunei
POST VACANT

rj

Anexi la HotirArea Consiliului Local al

Strategia privind starea economicl, sociali qi de mediu

Structura:
1.

Viziune

2. Obiective strategice

3. Obiective specifice
4. Teme

orizontale

5. Prioritdfi

6.Zone de interventie

l.Viziune
Comuna Bixad

in

viziunea reprezentantilor autoritdlii publice locale este

o

unitate

administrative-teritoraiald care se dezvoltd gi se imbunXtdteste in toate directiile constan! care:

va imbunXtilii condigiile de viali ale populaliei
accesului la

utilitilile de bazd,

comunei

prin

asigurarea

dezvoltarea infrastructurii stradale;

va realiza cregterea economicd prin oferirea de consultan(d orientate
toate categoriile de populalie qi intreprinzdtori, prin atragerea de

cdtre

noi

fonduri nerambursabile, prin cregterea gradului de pregitire a resurselor umane din comunS;

va sprijini transformdrile din invdfdmAntuI local gi va menline calitatea
actului didactic ai a conditiilor de derulare a acestuia, prevenifea gi
combaterea abandonului gcolar gi promovarea concepfului de invilare
continud, astfel incAt toate categoriile socio-profesionale

gi de vArstd sd participe gi si

se

identifice cu comunitatea;

va oferi oportunitdli pentru

interventia

sectorului privat in

operaliunile

comunei, fie sub forma investiliilor directe ?n proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau
consultdrilor permanente firtre parteneri;

se

va imbundtdfl accesul la bundstare al grupurilor dezavantajate, precum gi gararrtAnduprotecfia factorilor de mediu gi utilizarea eficientd a resurselor natural locale.

2.Obiective strategice

{+

prin crearea gi suslinerea unui mediu economico ,social
competitiv, stabil gi diversificat, care sd asigure cregterea economic[ gi cregterea caHtetii vietii

Dezvoltarea comunei Bixad,

cetdlenilor constau in:

- asigurarea accesului neingrddit al populafiei gi al agentilor economici la infrastructura de baz6.
(apd, canalizare, c6i de transport, telefonie, internet);

-protecfie sociald si optimizarea sistemului de sdndtate;
-directionarea comunei spre dezvoltare economicd cu scopul de a crea mai multe locuri de munci;
-reabilitarea qi modernizarea institufilor publice conform standardelor europene;

-colectarea selectivd

a

degeurilor menajere

gi industriale gi

realizarea

de

platforrne

conforme cerinlelor legislative;

''\

-imbundtdfirea 9i ir"rtrefinerea in bund functiune a refelei electrice din comund.

conforrnarea progresivi cu standardele
Europeand pe care RomAnia va trebui sd le atingX in totalitate;
-protejarea mediului

-dezvoltarea

prin

unui proces comun de

de mediu din

Uniunea

organizare pentru stabilirea prioritdlile comunitdfii,

strategia gi acfiunile sale;
-asigurarea de posibilitdli de utilizare a energiei termice pentru majoritatea populafiei qi agenlilor
economici din comund;

-asigurarea condigiilor

pentru crearea unor activititi rentabile

in

agriculturd, pisciculturd,

industrie, servicii;

sociale, a inlituririi dezechilibrelor sociale gi c.regterea
ratei de ocupare prin crearea de noi oportunitifi investifionale.
-luarea

de mdsuri pentru excluderile

-realizarea obiectivelor strategice se intemeiazd pe aplicarea unui management care si
conducd la dezvoltare gi/sau regenerare rurald, politicile, planificarea strategicd, precum gi
realizarea programelor gi proiectelor se vor face cu respectarea urmdtoarelor principii:

-

introducerea criteriilor de eco-eficientd in toate activitdlile de produc[ie si servicii;

moderni zareaacceleratd a sistemelo. O"
formare profesionali si de sdndtate publicd,
"Or.u!ie,
linAnd seama de evoluliile demografice nefavorabile si de impactul acestora asupra pielei
muncii;

€{

-

in

deciziile investilionale din fonduri publice pe plan local si stimularea unor
asemenea decizii din partea capitalului privat pentru folosirea celor mai bune tehnologii
folosirea

accesibile, din punct de vedere economic;

-

de

dezvoltare, inclusiv
si capacitatea de suslinere a capitalului natural;
corelarea obiectivelor

- valorificarea

avantajelor comparative

a

programelor investifionale, cu potenlialul

ale comunei

Bixad

ir privinla dezvoltdrii producliei

agricole;

-

protecfia si punerea in valoare a patrirnoniului cultural si natural;

-

identificare unor surse suplimentare de finanfare, in condigii de sustenabilitate, pentru
realizarea unor proiecte, programe programe de anvergurd, in special in domeniile infrastrucfurii,

energiei, protecfiei mediului, educafiei, sdndt5fli gi

3.

Obiective

specifice

portofoliu

Proiecte care se doresc sd se implementeze in

I.

Dezvoltare economici gi

- oferirea de facilit[fi fiscale pentru investilii

serviciilor sociale.

de

proiecte

comuna Bixad

competivitatea mediului de
noi, ir iondiliile legislafiei in vigoare;

sunt:

afaceri

-Promovarea oportunitdfilor de investilii prin intermediul rnijloacelor online (pagina web) gi offline
(ghid al investitorului, brosuri, pliante, etc.);

-organizarea de campanii de informare pentru accesare de fonduri europene
asociafia Alutus;

n

in

colaborare cu

-promovarea mdrcilor locale pe plan nalional si international;
-promovarea activitdfilor de servicii/mica produclielmegteguguri la nivel local;.

-sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescdtorilor de animale, a tinerilor fermieri;
-organizarea de consultdri publice periodice i-ntre autorit5lile locale gi mediul de afaceri;
-promovarea parteneriatelor de tip public-privat.

I[. Infrastructura
-reabilitarea si extinderea drumurilor comunale;

,%

-reabilitarea trotttarelor existente gi amenajarea de trotuare gi alei acolo unde nu existd;
-sisteme de indicatoare cu denumirile strdzilor, de intrare/iesire din localit[fi, semne de circulatie,
obiective din comune (institulii publice, rnonumente);
-sisteme de monitorizare video a

drumurilor din comund;

-reabilitarea si intretinerea drumurilor de exploatare;

III. Educafie, culturi

gi turism

-reabilitarea, modernizarea si dotarea unititilor educalionale din comund;
-modernizarea gi imbunXtdlirea dotdrilor qcolare existente;

-intrefinerea sdlii de sport existente;
-

tntretinerea terenului de sport existen|

-intretinerea curlilor interioare ale unitdfilor de invdfimAnf
-

tntretinerea dotdrilor CXminului Cultural;

-organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg;
-organizarea de evenimente pentru revigorarea obiceiurilor si evenimentelor traditionale;
-reabilitarea obiectivelor cultural-religioase ;

-reabilitarea/modernizarea obiectivelor cu valoare istoricd;
-intrefinerea drumurilor si traseelor turistice.

' \

IV. Sinitate gi servicii sociale
-intretinerea unitifilor medicale ia nivel local;

-identificarea posibilitifilor de stabilire a parteneriatelor locale pentru furnizarea gi dezvoltarea
serviciilor sociale;
-promovarea parteneriatelor locale de tip public-privat ilr domeniul social.

V. Servicii publice
-intretinerea stafiilor de transport in comun

)

-organizarea de consultiri publice periodice pentru identificarea problemelor cetdlenilor;

$.2

-perfectionarea personalului administrativ;

-schimburi de experienff, cu autoritdti locale din RomAnia gi/sau din Uniunea Europeand in scopul
adoptdrii modelelor de bund practicd;
-

intrefinerea sistemului de monitorizare video a locurilor publice cu infractionalitate ridicatd;

-organizarea. de campanii de informare cu privire la siguranta cetXteanului;

-extinderea si modernizarea spafiilor verzi;
-

intrelinerea spafiilor de joacd pentru copii.

VI. Mediu
-sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea in comun a solufiilor optime privind
managmenfu I deseurilor;
-extinderea serviciilor de colectare a degeurilor;
-dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivi a degeurilor;
-desfXsurarea de campanii

de educafie qi congtientizare a populaliei cu privire la importanfa

colectdrii selective a degeurilor;
-constientizarea agenfilor economici cu privire la importanfa gi procedurile de colectare selectivd a
degeurilor;
-Promovarea colectirii selective a degeurilor de echipamente electrice gi electronice;
-organizarea de campanii de ecologizare a cadrului nafural.

orizontale care vor fi avute in vedere
4.1. Egalitate de qanse
4. Teme

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de sanse constituie

unul dintre principiile de intervenfie ale Fondurilor Europene. Problematica promovdrii
egalitifii de

ir

viafa sociali pentru ambele sexe constituie o cerinfd esenfiald. pentru
societatea rom6neascX, fiind consideratd o componentd de bazd. a preocupdrii pentru respectarea
ganse

drepturilor fundamentale ale oamenilor.

in

elaborarea strategiei s-a urmirit coordonarea programelor gi politicilor sectoriale
(servicii sociale, educafie, sindtate) ir funcfie de problemele teritoriale in vederea eliminirii
disparitXfilor de dezvoltare prezente in zonele rurale gi incluziunii grupurilor defavorizate sau
expuse riscului.

{&

i.,

procesul de definire a problernelor prioritare s-a avut in vedere analizarea situaliilor
discriminatorii qi promovarea $anselor egale intre blrbagi gi femei, tineri gi vArstnici, rnajoritari gi
minoritdli etnice, nevoilor persoanelor cu dezabilitdti gi promovarea integrdrii lor in viala social6 si
economici.

Comuna Tarna Mare nu se confruntd cu probleme deosebite de egalitate de ganse - analiza
indicatorilor nu eviden\iazd existenla discrimdrii de gen pe piala muncii, in domeniul eclucafional
sau la nivelul altor indicatori generali de dezvoltare umane
ezvoltire durabili
Conceptul de dezvoltare durabilH desemneazi totalitatea formelor gi metodelor de
dezvoltare socio-economic5, al ciror fundarnent iI reprezinti in primul rAnd asigurarea unui
echilibru intre aceste sisteme socio-economice gi elementele capitalului natural.

4.2. D

Cea rnai cunoscuti definifie a

dezvoltirii durabile este cu siguranfd cea ciatd de Comisia Mondiald
pentru Mediu gi Dezvoltare (WCED) in raportul ,,Viitorul nostru comun", cunoscut 9i
sub numele de Raportul Brundtland: ,,dezvoltarea durabild este dezvoltarea care urmiregte
satisfacerea nevoile prezentului, ff,rX a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a -qi
satisface propriile nevoi".

Durabilitatea pleacd de Ia ideea cd activitdlile umane sunt dependente de mediul
inconjurdtor si de resurse. Sf,ndtatea, siguranla social6 gi stabilitatea economicd a societifii sunt
esentiale in definirea calitdfii viefii. Dezvoltarea economicd nu poate fi opritd, dar strategiile
trebuie schirnbate astfel incAt sd se potriveasci cu limitete ecologice oferite de mediul i.nconjurdtor gi
de resursele planetei.

Dezvoltarea durabild a reprezentat punctul de .plecare in definirea direcliilor de clezvoltare
ale comunei Bixad prezentate in Strategie, direcfii prin care se urmlregte transformarea
comunitdfli analizate intr-o societate durabild.

O societate

durabild este una puternicd, sandtoasi gi justd. Indeplineqte nevoile tuturor
oamenilor, Precum gi pe cele ale comunitX[ilor viitoare, promovAnd bundstarea personald,
coeziunea gi incluziunea socialX gi facilitAnd oportunitdli egale pentru toati lumea. Pentru aceasta sau ProPus atAt mXsuri de dezvoltare a infrastructurii cAt gi m5suri pentru construirea unei
societdfi gi economii puternice, stabile gi suslinute, capabild sd asigure prosperitate gi oportunitdli
pentru toli cetSfenii, in care costurile sociale gi de mediu sunt suportate de cei care le creeazd, iar
consumul eficient de resurse este incurajat.
5.

Prioritif

Direcfii de dezvoltare a infrastructurii localitdlii
Reprezentanfii autoritdlilor publice locale au fost preocupati in principal, in ultimii ani,
5.1.

de

,f0

reabilitarea sau construirea infrastrucfurii locahtefii. Acest lucru este evidenliat

de proiectele gi investifiile in infrastructurd realizate, atat din fonduri de la bugetul local
bugetul de stat cAt gi din finantdri nerambursabile.

gi

de

construire a fost bine aleasd, edilul comunei axAndu-se rnai intAi pe
rezolvarea problemelor de asigurare cu ap5-canal, electricitate gi iluminat public.

Inclusiv strategia

ln

in momentul de fatd infrastruchlra clin comuna Bixad, acela de reabilitare a
drumurilor comunale gi construire a unei imagini vizuale unitare a localitSlii.
imbundtdfirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltdrii socio-economice
acest stadiu se aflX

durabile.

Cregterea gradului de atractivitate al cornunei prin crearea unei imagini unitare
localitefli (arhitecturi, coloristici, spafii verzi, alei pietonale, parcdri, mobilier "urban").

a

Asigurarea
accesului la tehnologiile rnoderne qi .la tehnologia informafiei pentru toli locuitorii
U
comunei prin suslinerea investifiilor in sisteme de comunica[ie de ultimi ori.

imbunltdfirea accesului in zonele rurale gi a conexiunii cu zonele urbane prin reabilitarea gi
modernizarea relelei de drumuri comunale in vederea asigurXrii unui acces mai facil gi rapid
pentru tofi locuitorii comunei, atragerii investitorilor gi diversificirii economiei locale.
Crelterea standardului de via[5 al cetdfenilor gi asigurarea condiliilor de bazd. ale unui trai modern,
Ia nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea accesului la utilitdfi pentru toli locuitorii
comunei.

5.2, Directii de dezvoltare in domeniul managementul unui' mediu sustenabil
Administralia publici locali din comuna Bixad a avut ca principald preocupare protec[ia
mediului inconjur6tor gi dezvoltarea serviciilor pentru populafie adoptAnd o atitudine de limitare a
efectelor poluante ale intervenliei omului in nafurd. Astfel, pe parcursul ultimilor ani a intreprins

iniliative de conservare gi protejare a mediului inconjurdtor prin proiecte de colectare gi
epurare a apelor uzate menajere, colectarea gi transportul degeurilor. De asemenea, s-au realizat
investilii in crearea/amenajarea de spalii verzi in zonele centrale ale localitdtii.
Cu toate acestea, investifii suplimentare se impun pentru continuarea activit5lilor intreprinse,
cum se desprinde din analiza situaliei socio-economice descrisd in primul capitol:

-

nu existd incd o solufie de neutralizare/colectare gi transport a gunoiului de grajd gi resturi

vegetale;

-

aga

educarea populaliei

in spiritul recicldrii, protecfiei mediului

gi

voluntariatului.

6o

Obiectivul general este asigurarea protecfiei gi calitilii rnediului inconjurdtor in vederea cregteiii
standardr-rlui de viafX al locuitorilor gi dezvoltlrii durabile a comunei Bixacl.

Direcfii de dezvoltare in clomeniul educaliei
ln accepliune moc1ern5, in contexful clezvoltirii clurabile, scoala este priviti ca url sistem complex,
organizatie a irrvdtdrii, care stimuleazi noi cii cle gAndire, intr-un climat in continu.l schimbare.
5.3.

o

$coala este din ce in ce mai i,ntegratl comunitdtii locale, iar intr-o gcoal5 care funclioneazi bine
competenta acesteia depdgeste suma competentelor personalului care o deservegte. De aceea gi

implicarea comunitd{ii gi a autoritdlii locale in viafa qcolii se impune a fi pe misuri, astfel incAt
si asigure imbunitXlirea continud a condifiilor in care se desff,goari procesul de invdfdmAnt,
crescAnd atractivitatea scolii clin comunitate

si diminuAnd riscul migratiei elevilor din ciclul II

citre mediul urban.

Obiectivul general este clezvoltarea sistemului cle invilimAnt la nivelul comunei Bixad, prin
imbunitXlirea infrastructurii gi a dotirilor, crearea cadrului pentru desfigurarea de activit5$
extracurriculare, cregterea caliti!ii gi dirzersificarea serviciilor educationale.
Direcfii de dezvoltare in domeniul sindtate
Starea de sdnitate a populaliei este deterrninatd de accesul la sdnltate, pe de o parte, si de accesul la
servicii de sinitate, pe de alti parte. Accesul la sindtate depinde intr-o rnare misurd de
factori externi sistemului de sdnitate: factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare
econornici, factori socio-cultttrali. Accesul la ingrijiri de sdnitate este influenfat aproape in
5.4.

totalitate de orgar-rizarea sistemului sanitar.

la servicii cle ingrijire medicalX este cleterminati de convergenta clintre oferta si
cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, disponibilitatea reali a facilitdlilor cle ?ngrijiri
comparativ cu cererea bazatd pe nevoia reali pentru sindtate. Discrepanta fur accesul la irrgrijiri
apar din cel pufin patru motive: etnice sau rasiale; economice, aici incluzAnd costurile directe

Accesibilitatea

suportate de populalie (co-pldti, costuri legate de tlatamente gi spitalizare) precum gi cele indirecte

(cost transport, timpi de agteptare); asezare geografici inadecvati
calitatea inegali a serviciilor de acelagi tip.

a facilitililor de ingrijiri;

in

contextul legislativ aclual misiunea autoritdlii locale este aceea de a asigura accesul egal al
membrilor comunitilii la serviciile de ingrijiri de sinitate furnizate in plan local.

Obiectivul general este dezvoltarea infrastructurii de sinitate

gi a serviciilor

rnedicale in

vederea asigurdrii accesului tuhrror categoriilor de locuitori la serviciile de sdndtate'de bazd.

Direc{ii de dezvoltare in domeniul culturii
Abordarea acestui domeniu isi propune si giseasci un rispuns la o intrebare esenliali: cum

5.5.

se poate

et

concretiza rolul culturii

ir

ecualia dezvoltirii durabile a comunitdlii, in suslinerea crealiei artistice gi

valorificarea patrimoniului din perspectiva protecliei gi promovdrii diversitdlii culturale specifice
spaliului european gi a dezvoltdrii cetdleniei europene.

intr-o societate in continuX dinamicd, in care finta generalX devine profitul este de cele mai multe ori
neglijat aspecful,,hrdnirii" culturale a populatiei.
Prin atributul sdu legal, insd, autoritatea locald din comuna Bixad isi propune si redea culturii locul
siu in dezvoltarea generali durabil5 a comunitllii.

Obiectivul general este dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu
culturaf punerea in valoare a resurselor antropice gi crearea de facilitigi pentru petrecerea timpului
Iiber.

5.6.
de
.Direcfii
dezvoltare in
domeniul
intre localitdlile juclefutui existd disparitdli socio-economice generate de
demograficd, structura activitililor economice, gradul de accesibilitate, nivelul

tineret
mdrimea

dotdrilor

infrastructurale.
Este eviclent cd pentru a se produce diversificarea activitdfli economice gi sociale trebuie sprijinite

iniliativele particulare gi ale comunitifii prin care sd se asigure noi investifii, asisten!5 tehnicd,
servicii in afaceri, infrastructurd adecvatd, educalie qi dezvoltarea durabilS a localitdgii.

Un

fi

considerat in acest moment
schimbarea totald a manierei de abordare a managemenfului sectorului public, de la managementul
bugetar la managementul pe proiecte, aceastd schimbare fiind definitorie gi determin antd pentru
managementul strategic comunitar, in condifii de resurse financiare locale insuficiente.

specific aparte pentru comuna Tarna Mare poate

un efort uriag al locuitorilor de a se adapta la exigenlele gi provocirile noi gi de
adopta metode gi practici noi pentru valorificarea oportunitililor care apar.
Este nevoie de

a

Obiectivul principal general este crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor,
accesibile, decalitate gi adaptate nevoilor individuale gi globale ale acestora care si prevind, s

i

limiteze, sd combatd situafiile de marginalizare sociald a tinerilor, sd recupereze gi si reintegreze
social tinerii aflali in situalii de risc.

5.7. Directii de dezvoltare in dorneniul dezvoltarea economici a comunitdlii
Viala econornicd a cornunei Bixad trebuie revigorati gi dezvoltatd in toate dorneniile sale:
agriculturd, zootehnie, industrie, comert.

Consiliul local isi propurle sd identifice pArghiile de actiune pentru stimularea ievitalizdrii vietii
economice a comunei, factorul cu cele mai mari efecte benefice asupra vietii comunitd!ii.

{J,

Dernararea

de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente vor avea ca 'efecte

imediate

crearea de noi locuri de muncd, cresterea venifurilor pentru localnici gi pentru bugeful local.
Existenla unui bun mediu de afaceri va determina cregterea de ansamblu a economiei locale.

Obiectivul general constd in revigorarea
socio-economice a comunei Bixad.

gi

diversificarea economiei locale, bazd

a

clezvoltirii

Direcfii de dezvoltare in domeniul agriculturi gi dezvoltare rurali
Obiectivul general este diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor fermieri.
5.8.

5.9.

Direc(ii

de

Principiile de bazd Pe care

dezvoltare in

se

domeniul administrafia

publici

intemeiazd administralia publicd din unitdlile administrativ- teritoriale

sunt:

- principiul autonomiei locale;
- principiul descentralizdrii;

Prin

autonomie locald se ingelege dreptul gi capacitatea
a autoritililor
administra(iei publice locale de a soluliona gi de a gestiona, in"f".tire
numele gi in interesul
colectivitdlilor locale pe care le reprezintd, treburile publice,

i-n interesut

legii.

Colectivitatea locald replezintd totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriald.
Descentralizarea serviciilor publice reprezintd transferarea unora din atribulii din
competenla autorit5lilor administrafiei publice centrale de specialitate cdtre un organism
determinat, un serviciu public determinat, din unitdlile administrativ-teritoriale.
Descentralizarea serviciilor publice imptici organizarea unor servicii publice pe plan local, dotate cu
un anumit patrimoniu gi organe proprii.

Dar descentralizarea implicX o cregtere a responsabilitdtii autoritdlii locale in satisfacerea nevoilo r
cetdlenilor, in asigurarea unor servicii publice de calitate.

6,

Zone

de

interventie

Principalele obiective ale strategiei sunt:

-asigurarea accesului neirgridit la infrastructuri (apd
consumatorilor economici din comund;
-reabilitarea gi modernizarea

gi

canalizare) a tuturor locuitorilor gi al

in conformitate cu necesitdlile gi standardele

europene a gcolilor;

-optimizarea gi dezvoltarea infrastrucfurii de transport, telecomunicafii gi energie;

di

-protectia mediului

prin

conformarea progresivi

cu

standardele

de mediu din

Uniunea

Europeani pe care RomAnia va trebui sa Ie atingi in totalitate;
-garantarea condifiilor pentru crearea unor activitdfi rentabile in zootehnie gi agriculturd;

-combaterea excluclerii

gi

clezechilibrelor sociale

prln

crearea

de noi

oportunitdfl

investilionale.

-Consolidarea

capacitalii

institufionale
a
Conditiile care stau la baza unei dezvoltdrii social - economice rapide

Primdriei

sunt suslinerea

gi

participarea activi, respectarea legilor gi onorarea obligaliilor primdriei comunei, precum gi
implicarea cetdfenilor la luarea deciziilor in ceea ce privegte rezolvarea propriilor probleme.

Administralia publici locali, fiind o interfald intre cetdfean gi institutiile statului, trebuie si
elaboreze gi sd dezvolte un sistem de administrarebazat pe promovarea autonomiei locale reale si
consolidarea cadrului institulional.
Activitatea publici locali va fi orientatd spre:
-dezvoltarea durabild a comunitifii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor tuturor locuitorilor
pentru solufionarea problemelor comune;
-clezvoltarea gi i:rtrefinerea infrastrucfurii comunitdfii (aprovizionarea cu apd, canalizare etc.);
-ajustarea

in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilititile reale de acumulare a veniturilor

Ia

buget;
-elaborarea, aprobarea si controlul strict asupra executdrii bugetului.

Eficientizarea gestiondrii mijloacelor publice, prin:

-organizarea licitafiilor pentru achizitionarea de mdrfuri, lucrdri
intituliilor bugetare din bani publici;

si servicii pentru necesitXlile

-consolidarea finantelor publice:

-asigurarea cu surse financiare a misurilor pentru satisfacerea necesitdfilor social-economice gi
culturalale ale populatiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat;

-intreprinderea unor misuri cocncrete pentru acumularea venifurilor proprii
echilibrului bugetar;
-stabilirea gi promovarea parteneriatului:

gi mentinerea

6h

-sprijinirea organizafiilor nonguvernamentale care

iqi

desfHgoari activitatea

in

folosul

cetdleanului;
-participarea la proiecte investifionale comune cu sectorul economic in domeniile sociale, culturale gi
de mediu.
-consolidarea managementului administraliei publice locale const5

ir:

-dezvoltarea managementul resurselor umane

-preocuParea autoritdlii locale pentru pregdtirea
prioritare dezvoltirii comunei.

iontinui a funclionarilor publici pe domeniile

-dezvoltarea nivelului de pregdtire profesionali;

-utilizarea eficienti a resurselor umane ce consti in identificarea regulamenfului cle organizare gi
funclionare a personalului gi a regulamenfutui de ordine intemd;
-cregterea responsabilitdlii gi a independenfei profesionale;

-serviciul public trebuie si fie orientat i:r folosul cetdfeanurui;
-intdrirea gi extinderea cadrului de participare a societdfii civile la procesul decizional;
-comunicare operativX cu cetdlenii comunei;
-realizarea unui sistem de monitor izare acalitlgii serviciilor publice;
-dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte gi programe cu finanlare nerambursabild;
-dezvoltarea managemenful informafiilor adicd analizarea nevoilor in domeniul software precum gi
corelarea gi integrare abazelor de date din primdriei.

