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REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Zăbrani, 

județul Arad, pentru perioada 2021-2027 

 

 

 Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a societăţii 

din toate punctele de vedere asigurând statelor membre diverse instrumente financiare pentru 

rezolvarea problemelor economice si sociale. Pentru a atrage aceste fonduri în vederea finanţării 

proiectelor de dezvoltare locală, este absolut necesară elaborarea strategiei de dezvoltare a 

fiecărei comunităţi din România, pentru anul 2021-2027. 

Identificarea problemelor si a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea planului de acţiune locală 

pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare si 

pregătirea portofoliului local de proiecte au în vedere direcţiile perioadei 2021-2027 de 

programare financiară a fondurilor Uniunii Europene. 

Cred că fiecare generaţie îsi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea sau confruntat 

cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate 

durabilă. 

Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de 

cerinţe pentru o viaţă sănătoasă. 

Strategia de Dezvoltare a Comunei Zăbrani 2021-2027 oferă o imagine cât mai clară a 

obiectivelor pe care administraţia locală si le-a fixat în următorii 7 ani. 

Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei Zăbrani vom da cetăţenilor 

posibilitatea de a-si aduce contribuţia la cresterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine si de a 

avea un cuvânt de spus - acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un 

viitor cât mai durabil. 

Pe parcursul întregii perioade 2021-2027, Strategia va putea fi modificată, actualizată, 

îmbunătățită, însă pentru a putea aplica pe diverse linii de finanțare ce se vor deschide începând 

cu anul 2021, acest document strategic este imperios necesar a fi aprobat in Consiliul Local. 

Acest document este un răspuns al comunităţii si oferă oportunitatea reală de a identifica si de a 

adopta practici ale dezvoltării durabile locale. 



Conform art. 129, alin. (2), pct. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul 

local exercită ”atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului 

sau municipiului”; 

Potrivit art 129, alin. (4), lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative prevede: ”În 

exercitarea atrubuțiilor  prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local aprobă strategiile privind 

dezvoltarea economică, social și de mediu a unității administrativ – teritoriale”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus propun Consiliului local al comunei Zăbrani adoptarea 

unei hotărâri de consiliu privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Zăbrani, pe anii 2021-2027. 
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