ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA
Nr. 38/26.05.2022

HOTĂRÂRE
Cu privire la: aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Verguleasa,
judetul Olt, pentru perioada 2021-2027
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
intrunit in sedinta ordinara din data de 26.05.2022
Avand in vedere :
- Proiectul de hotarare nr. 35//11.05.2022;
- Initiativa Primarului conform referatului de aprobare nr. 69/11.05.2022;
- Raportul de specialitate nr. 3598/11.05.2022
- Strategia de dezvoltare locala a comunei Verguleasa, judetul Olt, pentru perioada
2021-2027, intocmita de S.C. Proiecte Dezvoltare Europeana – Unika Consulting S.R.L.;
- Faptul ca implementarea proiectelor de accesare a fondurilor comunitare au la baza
strategia de dezvoltare a localitatii;
- Avizul favorabil nr. 27/20.05.2022, al Comisiei de specialitate pe domenii de activitate
buget - finante, dezvoltare economico-sociala, juridice și de disciplină, din cadrul Consiliului
local Verguleasa;
- Avizul favorabil nr. 13/20.05.2022 al comisiei de specialitate pe domenii de activitate
agricultură, amenajarea teritoriului si urbanismului, protecția mediului și turism,
administrarea domeniului public si privat al comunei, din cadrul Consiliului Local al
Comunei Verguleasa ;
- Avizul favorabil nr. 11/20.05.2022 al Comisiei de specialitate pe domenii de activitate:
social-culturale, culte, învățământ, sănătate si familie, muncă și protecție socială, protectie
copii, tineret și sport, din cadrul Consiliului Local al comunei Verguleasa;
- Prevederile art. 25 lit. g) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind
accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;
- Prevederile H.G. nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei nationale pentru
dezvoltarea durabila a Romaniei 2030;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) si b), alin. (3) lit. a), alin. (4) lit. e) si art. 139 alin. (1)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Anuntul nr. 73/13.05.2022, care atestă faptul că a fost respectată procedura prevăzută
de art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Stategia de Dezvoltare locala a comunei Verguleasa, judetul Olt
pentru perioada 2021-2027, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. Prezenta hotãrâre poate fi contestatã conform Legii nr.554/2004, privind
contenciosul administrativ;
Art.3. Hotărârea se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primariei
comunei Verguleasa si se va comunica:
- Institutiei Prefectului – Judetul Olt ;
- Primarului comunei Verguleasa ;
- Compartimentelor : financiar-contabil, achizitii publice si persoanei cu
atributii de urbanism si amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Verguleasa.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
- consilieri locali aflati in functie – 11
- consilieri locali prezenti la sedinta – 11.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
ARGESANU OVIDIU

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
CONSTANTIN BALMAU

