
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șaru Dornei pentru perioada 2014-2020

Consiliul local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară azi, 28.03.2017, 
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 323 din 17.01.2017, a primarului comunei Șaru Dornei, jud. Suceava ;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 2220 din 20.03.2017;
- raportul de avizare nr. 2446 din 27.03.2017 , al comisiei  pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ a Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

- raportul de avizare nr. 2447 din 27.03.2017, al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină,  amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  apărarea  ordinii  şi  liniştii  publice,  a  drepturilor  cetăţenilor  a
Consiliului local al comunei Șaru Dornei, jud. Suceava;

- raportul de avizare nr. 2448 din 27.03.2017, al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social-culturale, sport, culte, protecţie copii  a Consiliului local al comunei Șaru Dornei,
jud. Suceava;

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit e ale art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1)
lit.  “b” din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi  completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.  –  Se aprobă  Strategia de dezvoltare locală a comunei Șaru Dornei pentru perioada 2014-
2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  –  Primarul  comunei,  prin  compartimentele  de  specialitate  va  aduce  la  îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate. 

Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează,
          Secretar,
                                      Mihai URSU                                 Ştefan NEGREA

Şaru Dornei, 28.03.2017.
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