
  
                                     
                        

HOTĂRÂRE  
  privind aprobarea Strategiei de dezvotare locală a comunei Horodniceni, județul Suceava 

pentru perioada 2021-2027 
  

    Având în vedere prevederile:  
 
    a)  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
    b)  Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
    c) Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile 
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;   
   d) art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 
    luând act de proiectul de hotărâre nr. 67 din 15.10.2021 înșotit de referatul de aprobare al 
primarului comunei Horodniceni nr. 5708/15.10.2021, de raportul compartimentului de resort din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Horodniceni nr. 5709/15.10.2021, de avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului local Horodniceni,  
 
       în temeiul prevederilor art. 136 alin (1), art. 139 alin (1) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art. 1. - Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Horodniceni, județul Suceava, 
pentru perioada 2021-2027, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   
           Art. 2 . -Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al 
comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet, 
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
 
 
      Președinte de ședință, 
 
            Consilier local,  
….………………………............... 
              Pavel TANASĂ 
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 Contrasemnează pentru legalitate,  
 

Secretar general, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN   


