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Avizat, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
 

HOTĂRÂREA  
pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei 

Bodești pentru perioada 2014-2020 
 
Consiliul Local al Comunei Bodești, județul Neamț, întrunit în ședința extraordinară din data de 
31.07.2017 la convocarea primarului, conform prevederilor art. 39, alin. 3 din Legea 
administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată și ale at. 80 din Legea nr. 24/2000 privind 
Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Bodești; 
- rapoarte de specialitate al comisiilor de specialitate conform prevederilor art. 54, alin. (4) 

din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În baza art. 36, alin. (2), lit. b și alin. (4), lit. e din Legea administrației publice locale  nr. 
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 45, alin (1) din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se actualizează Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Comunei Bodești pentru 
perioada 2014-2020 și se modifică după cum urmează: 
 - Domeniul de investiții ADMINISTRAȚEI LOCALĂ, OP.6.1. Infrastructură se 
actualizează după cum urmează: 
         - la coloana Activități propuse se modifică în sensul introducerii:  
Proiect 5: „Sistem de supraveghere  video în comuna Bodești, județul Neamț”  
 - Domeniul de investiții SERVICII  MEDICALE ȘI  ASISTENȚĂ SOCIALĂ,- ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ se actualizează după cum urmează: 
         - la coloana Activități propuse se modifică în sensul introducerii:  
„Centru de zi pentru persoane defavorizate”. 
 Art. 2  La data prezentei se abrogă Hotararea Consiliului local al comunei Bodești, județul 
Neamt  cu nr. 66 din 3.08.2017 privind actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a 
Comunei Bodești pentru perioada 2014-2020 
 Art. 3 Primarul Comunei Bodești, instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea 
Consiliului Local vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 Art. 4 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 
 

Inițiator, 
Primar, 

Barna Marinel 
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Nr.  5825  din 22.07.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a Comunei Bodești pentru perioada 2014 - 

2020 
 

În perioada 2007-2013, o dată cu integrarea României în spaţiul comunitar, s-au pus cu toţii 
bazele unui nou model de dezvoltare pentru comuna Bodești, adaptat la valorile europene şi orientat către 
creşterea calităţii vieţii bodeștenilor. Volumul investiţiilor în dezvoltarea comunei au fost putine dar au fost 
direcţionate cu prioritate către dezvoltarea infrastructurii urbane (modernizarea reţelei stradale, a spaţiilor 
verzi, a infrastructurii tehnico-edilitare, etc.), a celei pentru servicii sociale şi creşterii siguranţei publice.  

Ultimii ani, marcaţi printr-o profundă criză economică de amploare globală, au constituit un nou 
punct de cotitură în istoria comunei Bodești, un moment de reaşezare a tuturor economiilor pe baze mai 
solide şi durabile, dar şi de a reducerii a numărului de locuri de muncă, a amplificării migraţiei externe a 
forţei de muncă, a reducerii investiţiilor publice şi private. în acest context, ne aflăm în faţa unui orizont 
2020 cu multe provocări, dar şi oportunităţi, atât pentru autorităţile locale, cât şi pentru fiecare cetăţean 
în parte. 

În perioada 2017-2020 se doreşte transformarea comunei într-o comunitate modernă, care să 
promoveze cu mândrie valorile europene, fie că vorbim de incluziune socială, dezvoltare durabilă sau 
accesul tuturor la educaţie şi sănătate, demers în care se doreşte antrenarea tuturor bodeștenilor. 

Comuna Bodești are ca obiectiv major asigurarea unei viziuni adecvate contextului extern si intern 
pentru dezvoltarea durabila a comunei, prin elaborarea Strategiei locale de dezvoltare durabila pentru 
perioada 2014-2020, avand la baza o buna diagnoza a existentului în comunitatea locala, corelata cu 
obiectivele generale stabilite la nivel european (Strategia Europa 2020) si cu cele stabilite la nivel naţional. 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Bodești constituie documentul cadru pe 
termen mediu si lung pentru stabilirea planului de acţiune locala pentru dezvoltare durabila, a domeniilor 
prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere 
direcţiile perioadei 2014-2020 de programare financiara a fondurilor Uniunii Europene. 

In cadrul strategiei dezvoltarea comunei Bodești este structurata pe o perioada de 7 ani, cuprinsa 
in intervalul de timp 2014-2020, dorindu-se astfel suprapunerea cu următoarea perioada de programare 
stabilita de către Comisia Europeana. 

Verficând obiective strategice conturate in cadrul strategiei am constatat că este necesar 
modificarea acestea în sensul  
 - Domeniul de investiții ADMINISTRAȚEI LOCALĂ, OP.6.1. Infrastructură se actualizează 
după cum urmează: 
         - la coloana Activități propuse se modifică în sensul introducerii:  
Proiect 5: „Sistem de supraveghere  video în comuna Bodești, județul Neamț”  
 - Domeniul de investiții SERVICII MEDICALE ȘI  ASISTENȚĂ SOCIALĂ,- ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ se actualizează după cum urmează: 
         - la coloana Activități propuse se modifică în sensul introducerii:  
„Centru de zi pentru persoane defavorizate” 
Pentru a realiza Sistemului de supraveghere video in comuna Bodesti, judetul Neamt și a „Centru de zi 
pentru persoane defavorizate” este necesar modificarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a 
Comunei Bodești pentru perioada 2014 - 2020 conform celor precizate mai sus.  

Toate aceste aspecte impun aprobarea de către Consiliul Local Bodești a actualizării Strategiei 
Locale de Dezvoltare Durabila a comunei Bodești pentru perioada 2014 - 2020. 

Primar, 
Barna Marinel 
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Nr. 5826 din 22.07.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a comunei Bodești pentru perioada 2014 

- 2020 
 
Comuna Bodești are ca obiectiv major asigurarea mei viziuni adecvate contextului extern si intern pentru 

dezvoltarea durabila a comuneii, prin elaborarea Strategiei locale de dezvoltare durabila pentru perioada 2014-2020, 
avand la baza o buna diagnoza a existentului în comunitatea locala, corelata cu obiectivele generale stabilite la nivel 
european (Strategia Europa 2020) si cu cele stabilite la nivel naţional. 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabila a Comunei Bodești constituie documentul cadru pe termen mediu 

si lung pentru stabilirea planului de acţiune locala pentru dezvoltare durabila, a domeniilor prioritare care au nevoie 

de finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere direcţiile perioadei 2014-2020 de 

programare financiara a fondurilor Uniunii Europene. 
Metodologia realizării Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a comunei Bodești pentru perioada 2014 - 

2020 a urmărit următoarele elemente cheie: 
• Obţinerea unui document complex şi modern, realizat cu respectarea criteriilor cheie de calitate utilizate în 

evaluarea documentelor strategice la nivel european: a) relevanţă, b) eficacitate, c) eficienţă, d) consecvenţă 
şi coerenţă e) pragmatism, f) sustenabilitate şi g) aranjamente de management şi monitorizare. 

• Participarea şi implicarea activă a factorilor locali interesaţi, a comunităţii în procesul de planificare 
strategică, pentru a construi susţinerea necesară în vederea implementării ulterioare şi stimularea construirii de 
relaţii de parteneriat adresării în comun a unor probleme de importanţă majoră pentru comunitate. 

• Raportarea strategiei de dezvoltare locală la priorităţile de fînatare aferente perioadei 2014 
- 2020, disponibile prin accesarea de finanţări şi/sau mobilizarea unor instrumente de creditare şi/sau investiţii 
private. 

In cadrul strategiei dezvoltarea comunei Bodești este structurata pe o perioada de 7 ani, cuprinsa in 
intervalul de timp 2014-2020, dorindu-se astfel suprapunerea cu următoarea perioada de programare stabilita de 
către Comisia Europeana. 

Obiective strategice conturate in cadrul strategiei: 
Obiectivul strategic 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată a Comuna Bodești 
Obiectivul strategic 2. îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul public şi rezidenţial din comuna Bodești 
Obiectivul specific 3. Dezvoltarea infrastructurii locale din comuna Bodești 
Obiectivul strategic 4. Dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării incluziunii sociale şi reducerii gradului de 
sărăcie în comuna Bodești 
Obiectivul strategic 5. Îmbunătăţirea mediului economic din comuna Bodești Obiectivul strategic 6. îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu la nivel regional şi local Obiectivul strategic 7: Asigurarea bunei guvernanţe la nivel local. 
 Viziunea de dezvoltare a comunei Bodești va fi, la nivelul anului 2020 o comunitate urbană modernă, 
dinamică şi durabilă, care să ofere locuitorilor săi un nivel ridicat al calităţii vieţii, cu o economie competitivă şi cu 
emisii reduse de carbon, deschisă către investitori, cu o administraţie publică . 
 Văzând expunerea de motive a primarului comunei prin care se propune actualizarea Strategiei 
Locale de Dezvoltare Durabila a Comunei Bodești văzând și portofoliul de proiecte strategice ale 
Comuna Bodești pentru perioada 2014-2020, prezentat în detaliu în Anexa Strategiei Locale de 
Dezvoltare Durabila a comunei Bodești pentru perioada 2014 - 2020, consider ca este oportun și 
necesar  actualizării 'Strategiei'. 

în consecinţă propun aprobarea Consiliului Local al comunei Bodești prezentul proiect de hotărâre in forma 
prezentata de executiv întrucât îndeplinește condițiile necesare de a fi adoptat. 

Secretar, 
Bostan Ionel 
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