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P R O I E C T  D E   H O T Ă R Â R E	
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul 

Prahova, pentru perioada 2021-2027	
           	
             Având în vedere:	
 - Referatul de aprobare  nr. 9214   din 11.03.2021  întocmit de Primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani, prin care se propune spre aprobare și se fundamenteaza proiectul de hotarâre privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru 
perioada 2021-2027;	
	 - Prevederile Legii nr. 24/2000 , privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată; 
	 -	Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată; 
  - Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul  art. 139 alin. (3) lit. a) și al  art. 196 alin.(1)  lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;	
	

	
Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta	

	
H O T Ă R Â R E  :	

	
	

 Art. 1 Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul 
Prahova, pentru perioada 2021-2027, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.	
 Art. 2 Primarul comunei Ariceștii Rahtivani și aparatul de specialitate al primarului vor 
asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.	
 Art. 3 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de 
către Secretarul General al comunei  Ariceştii Rahtivani.	
	

 INITIATOR , 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 

                                                                      AVIZAT 
                        SECRETAR GENERAL al COMUNEI 

                         Violeta-Neluta PETCU 
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Nr. 9214 din 11.03.2021 
  
 
 
 

REFERAT DE APROBARE	
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 

 a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027;	
 

	
 Strategia locală reprezintă unul din pașii care susțin procesele de dezvoltare locală, 
contribuid semnificativ la creșterea absorției fondurilor europene nerambursabile, a capacității 
instituționale, la transparența actului de guvernare locală, la îmbunătățirea serviciilor oferite 
cetățenilor și implicit va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și sociale durabile. 
 Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitățile pot să își 
creeze imaginea viitorului pornind de la condițiile prezente. 
 Conform art. 129  alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul local aprobă Strategia de dezvoltare economică, 
socială și de mediu a unității administrativ teritoriale. 
 Scopul strategiei este acela ca pe termen mediu și lung să se stabilească care sunt direcțiile 
și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității, Strategia de dezvoltare a 
comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova pentru perioada 2021-2027, reflectă cât mai fidel 
posibilitățile reale de dezvoltare a comunei. 
 Strategia  locală de dezvoltare a comunei Ariceștii Rahtivani, constituie cadrul în care se va 
realiza dezvoltarea deplină și sistematică în următarea perioadă, în vederea îmbunătățirii calității 
vieții locuitorilor comunei. Aceasta, va servi atât intereselor publice dar și celor provate, datorită 
menținerii și îmbunătățirii elementelor de ordin economic, social și de mediu, esențiale pentru 
prosperitatea pe termen ling și mediu a cetățenilor și a mediului economic. 
          Având în vedere cele susmentionate , se impune inițierea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru 
perioada 2021-2027,  pe care îl consider necesar și oportun. 
           
	

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU	
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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 

 a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021-2027; 
 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021 – 2027, a fost inițiat de Primarul comunei Ariceștii 
Rahtivani. 

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitățile pot să-și 
creeze imaginea viitorului, pornind de la condițiile prezente.	

În O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, la art. 129 alin. (2) lit.b) se precizează:  
”Consiliul local are atribuții privind dezvoltarea economico-socială a comunei”. 

Conform art. 129 alin. (4) , lit. e din Codul administrativ , Consiliul local ”aprobă strategiile 
privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unităților administrativ-teritoriale”. 

Strategia  de dezvoltare locală reprezintă unul din pașii care susțin procesele de dezvoltare 
locală, contribuind semnificativ la creșterea absorției fondurilor europene nerambursabile, la 
îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și 
sociale durabile. 

Scopul strategiei este acela ca pe termen mediu și lung să stabilească care sunt direcțiile și 
domeniile spre care  se orientează efortul de dezvoltare al comunității. 

Strategia de dezvoltare locală pentru comuna Ariceștii Rahtivani are la bază mai multe 
direcții strategice de dezvoltare,  respectiv: 

- Îmbunătățirea infrastructurii de bază a comunei pentru sprijinirea dezvoltării socio-
economice durabile; 

- Asigurarea protecției și calității mediului înconjurător în vederea creșterii standardului de 
viață al locuitorilor și dezvoltării durabile a comunei Ariceștii Rahtivani; 

- Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală și asigurarea 
echității, egalității de șanse și facilitatea integrării sociale și pe piața muncii a grupurilor 
defavorizate; 

- Dezvoltarea sistemului de învățământ la nivelul comunei Ariceștii Rahtivani și crearea 
cadrului pentru desfășurarea de activități extracurriculare, creșterea calității și 
diversificarea serviciilor educaționale; 

- Sprijinirea ofertei de servicii medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor 
de locuitori la serviciile de sănătate de bază; 

- Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, crearea de 
facilități pentru petrecerea timpului liber; 

    



- Dezvoltarea sectorului turistic în comuna Ariceștii Rahtivani prin promovarea potențialului 
cultural local și crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism de agrement; 

- Revigorarea economiei locale prin asigurarea condițiilor pentru desfășurarea activităților 
din agricultură și zootehnie 

- Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri și promovarea 
antreprenoriatului; 

- Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a serviciilor către populație 
și de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local; 

Resursele nerambursabile necesare viitoarelor proiecte vor putea fi accesate în perioada 
2021 – 2027  ținând cont de strategia de dezvoltare locală a comunei. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile 
legale în materie și poate fi supus spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului local. 

 
 
 

INSPECTOR, 
Anca BURTOIU 

 
 
 

 


