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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

PRIMAR 

 

P R O I E C T     D E     H O T Ă R Â R E  

Nr.83 din 19.11.2021  

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Tarcea județul Bihor, 

pentru perioada 2021-2027 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de __.__.____; 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.163/19.11.2021 al Primarului Comunei Tarcea, dl.Anton-Arpad 

VAJNA; 

-Raportul de specialitate nr.164/19.11.2021 al doamnei  secretar general; 

-Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Tarcea; 

 

 Ţinând cont de prevederile: 

-art. 20, alin. (1), lit. j) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

-art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e), art. 139, alin. (1) și din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

Cu __ voturi ”pentru”, __ voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  __ consilieri 

prezenţi; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1.-Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a Comunei Tarcea pentru perioada 

2021 - 2027, conform anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Primarul Comunei Tarcea va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică: 

 - Instituției Prefectului - Județul Bihor; 

 - Primarului Comunei Tarcea; 

 - La dosar; 

- Se aduce la cunoștință publică. 

   

Inițiator:    Avizat pentru legalitate: 

Primar,    Secretar general, 

Anton-Arpad VAJNA  Elisabeta BĂICAN 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR      

COMUNA TARCEA        

Nr.163 din 19.11.2021      

 

        

       

 

R E F E R A T     D E     A P R O B A R E 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Tarcea județul Bihor, pentru perioada 2021-2027 

 

 

 

    Manifestările ,,europenizarii" se simt din ce în ce mai mult în țara noastră și  trebuie 

cu multă muncă și perseverență să susținem procesul de dezvoltare prin care trece lumea în 

care trăim.  

În comuna noastră, administrația locală, primăria, este pionul principal în acest 

complex mecanism care face legătura între stat - care deține o multitudine de instrumente cu 

care poate contribui la dezvoltarea societății și a mediului în care trăim pe de o parte și 

cetațenii pe de altă parte.  

Rolul administrației în acest caz este de a crea o strategie de dezvoltare prin care să 

atragă finanțări prin instrumentele structurale oferite de Uniunea Europeană.  

Această strategie este instrumentul de referință de la care pornește orice proiect nou, 

benefic societății, și care necesită contribuția fiecărui cetațean în parte.  

     Procesul de formare și dezvoltare este unul complex și dificil. Pornirea o reprezintă 

strategia, dar continuarea înseamnă: organizare, oameni pregătiți care să înțeleagă rolul și 

locul lor în cadrul colectivității noastre și nu în ultimul rând determinarea noastră, a tuturor, 

pentru o dezvoltare locală durabilă. 

    Implementând împreună Strategia de dezvoltare a Comunei Tarcea vom da 

cetățenilor posibilitatea de a-și aduce contribuția la creșterea gradului de bunăstare, de a lua 

atitudine și de a avea un cuvânt de spus – acționând împreună cu toate sectoarele comunității 

pentru a crea un viitor cât mai durabil. 

  Acest document este un răspuns al comunității și oferă oportunitatea reală de a 

identifica și de a adopta practici ale dezvoltării durabile locale.  

    Consider că fiecare generație își are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea 

s-au confruntat cu responsabilități diferite. Responsabilitatea generației actuale este de a crea 

o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generațiilor care ne vor urma posibilitatea de a se 

bucura de minimum de cerințe pentru o viață sănătoasă. 

   Strategia de dezvoltare a Comunei Tarcea pentru perioada 2021-2027 prezintă 

acțiunile pe care administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare dezvoltării 

viitoare a Comunei Tarcea și relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă intrarea 

României în Uniunea Europeană. Ca parte a comunității europene, Comuna Tarcea are nevoie 

de o viziune clară pentru a putea orienta eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze 

principalele direcții de dezvoltare prin valorificarea potențialului de absorbție a finanțărilor 

din surse publice (europene, naționale, regionale și județene) precum și din resurse private.  

  O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în măsură să o prezentăm cetățenilor, are 

în vedere principalele direcții de dezvoltare ce ar trebui urmate.  Aceste direcții sunt aliniate 
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strategiilor de dezvoltare regională și națională, dar și directivelor, valorilor și principiilor 

europene.  

    Fără îndoială că viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face așa 

cum îl dorim, este obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite 

principii și valori. Acestea trasează principalele atribute ale acțiunii noastre pentru găsirea 

celor mai potrivite direcții de dezvoltare care, odată implementate, vor asigura o schimbare în 

bine.  

     Strategia Comunei Tarcea pentru anii 2021–2027 își propune să aducă toți factorii 

implicați în îndeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceeași viziune, pentru utilizarea cu 

un mai mare folos a Strategiei de Dezvoltare Locală 2021–2027, atât cu resursele proprii, cât 

și a celor ce pot veni din exteriorul unității administrativ - teritoriale. 

  Cu multă răbdare și încredere din partea locuitorilor comunei, dar și a administrației 

publice, tot ce ne-am propus să facem, vom duce până la final cu succes! Față de cele de mai 

sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare 

locală a Comunei Brusturi, județul Bihor,  pentru perioada 2021-2027. 

 

 În temeiul dispozițiilor art.136 alin.(8) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

P R O P U N E M : 

 

 

Aprobarea  Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Tarcea, județul Bihor, 

pentru perioada 2021-2027. 

 

 

 

 

Primar, 

Anton-Arpad VAJNA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR      

COMUNA TARCEA        

Nr.3486 din 19.11.2021 

 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Tarcea, județul Bihor,  pentru perioada 2021-2027 

 

 

 

 

 

 Orice colectivitate trebuie să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte 

dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă 

haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se pot consuma iraţional resurse preţioase.  

     Experienţa a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine 

atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.   

 Strategia de dezvoltare a Comunei Tarcea are rolul de a orienta dezvoltarea locală în 

perioada 2021-2027 şi de a fundamenta accesul acesteia la Fondurile Structurale şi de 

Coeziune ale Uniunii Europene, fondurile guvernamentele, precum şi eventualele 

parteneriate.  

    Documentul care face obiectul prezentului proiect de hotărâre a fost elaborat în cursul 

anului 2021, fiind completat cu toate informaţiile care au fost publicate în ceea ce priveşte 

oportunităţile cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență 2021-2027.  

 Pe baza acestor considerente precum şi a prevederilor art.129, alin. (2) litera b), 

coroborat cu alin. (4) litera e), din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 57/2019 privind 

codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, am iniţiat prezentul proiect de 

hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului local, deoarece consider că una din 

preocupările primordiale pe care trebuie să o avem cu toţii este pregătirea viitoarei perioade 

de programare pentru atragerea de fonduri externe nerambursabile. 

 

 

 

 

 

Primar, 

Anton-Arpad VAJNA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA  T A R C E A 

Nr.164 din 19.11.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Referitor la la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Tarcea județul Bihor, pentru perioada 2021-2027 

 

 

    Obiectivul strategic al dezvoltării locale a Unității Administrativ Teritoriale Brusturi 

constă în creșterea bunăstării și calității vieții cetățenilor comunei Brusturi în vederea 

atingerii în anul 2027 a nivelului standardului mediu actual al cetățenilor din localitățile 

rurale cu un profil similar din Uniunea Europeană. 

 

 Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite obiective strategice 
detaliate prin direcțiile de acțiune aferente fiecărui obiectiv. 

 

    În urma îndeplinirii obiectivelor strategice, sperăm ca în anul 2027, Comuna Tarcea 

să devină un model de dezvoltare durabilă economică în județul Bihor, bazat pe modernizarea 

infrastructurii, competitivitate și atractivitate economică, servicii publice de calitate, respect 

față de mediu și transparența în guvernarea locală, în scopul creșterii bunăstării și calității 

vieții cetățenilor la nivelul standardului mediu actual din Uniunea Europeană. 

 

 Având în vedere prevederile art. 20, alin. (1), lit. j) din Legea nr.273/2006, privind 

finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 

129, alin. (4), lit. e), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare; 

 

  

 În temeiul dispozițiilor art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

P R O P U N E M : 

 

 

Aprobarea  Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Tarcea, județul Bihor, 

pentru perioada 2021-2027. 

   

 

 

 

    Secretar general, 

    Elisabeta BĂICAN 
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