ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării STRATEGIA DE
DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ DURABILĂ PENTRU PERIOADA
2021 – 2027 A COMUNEI BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Având în vedere prevederile:
a) art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b), coroborate cu cele ale alin (4) lit. e), din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
b) art. 41-42, art. 44 (1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând act de :
a) Referatul de aprobare a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub
nr. 809 din 13.10.2020;
b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Bodești,
înregistrat sub 810 din 13.02.2020;
c) Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin . (2) litera b), alin. (4) litera e) art. 139 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă
Nota de fundamentare în vederea elaborării
STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ DURABILĂ PENTRU PERIOADA 2021 – 2027 A
COMUNEI BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ, anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Bodești.
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor
interesate și va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean
Neamț.
_________________________________________________________________________________
Nr. 9 din 20.02.2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Manuela ILISEI

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

Anexă la HCL al comunei Bodești nr. 9 din 20.02. 2020

BENEFICIAR :COMUNA BODESTI

APROBAT,

Nr. înreg.

PRIMAR,
BARNA MARINEL

NOTĂ

privind necesitatea și oportunitatea realizării documentatiei privind
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ
DURABILĂ PENTRU PERIOADA 2021 – 2027

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PROPUS:
1.1.

Denumirea obiectivului

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO- SOCIALĂ
DURABILĂ PENTRU PERIOADA 2021 – 2027

1.2.

Ordonator principal de
credite/investitor
Ordonator de credite (secundar/terțiar)
Beneficiarul investiției

Comuna Bodesti, judetul Neamt

1.3.
1.4.

Comuna Bodesti, judetul Neamt
Comuna Bodesti, judetul Neamt

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROPUS:
2.1.

Scurtă prezentare privind:
a) deficiențe ale situației actuale;

b) efectul pozitiv previzionat prin
realizarea obiectivului de investiții;

2.2.

Crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea industriei prin atragere de
investitori,fapt care va conduce la creşterea numărului de locuri de munca,
creşterea veniturilor populaţiei şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al
populaţiei.
Strategia va fi folosită de către Consiliul Local al comunei Bodeşti în scopul
stabilirii priorităţilor de finanţare, a volumului de finanţare necesar şi a
identificării resurselor financiare care pot fi utilizate pentru implementarea
acestei strategii.
Direcţiile de intervenţie strategice vor fi finanţate din fonduri ale Consiliului
Local, fonduri naţionale de la Guvernul României, fonduri structurale de la
Uniunea Europeană, împrumuturi bancare şi alte fonduri internaţionale.
Principalele domenii de acţiune identificate sunt:
- dezvoltarea infrastructurii
- infrastructura de transport
- sector energie – reţele gaze
- apă – canalizare
- sistem de colectare a deşeurilor
- protejarea mediului
- stabilizarea terenurilor
- spaţii verzi
- împăduriri
- combaterea eroziunii solului
- amenajări ale albiilor cursurilor de apă.

c) impactul negativ previzionat în
- NU ESTE CAZUL
cazul nerealizării obiectivului de
investiții.
Prezentarea, după caz, a obiectivelor
Nu este cazul.
de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau
funcţiuni similare cu obiectivul de
investiţii propus, existente în zonă, în
vederea justificării necesităţii realizării

2.3.

2.4.

2.5.

obiectivului de investiţii propus
Existenţa, după caz, a unei strategii, a
unui master plan ori a unor planuri
similare, aprobate prin acte normative,
în cadrul cărora se poate încadra
obiectivul de investiţii propus
Existenţa, după caz, a unor acorduri
internaţionale ale statului care obligă
partea română la realizarea
obiectivului de investiţii
Obiective generale, preconizate a fi
atinse prin realizarea investiţiei

„Strategia locală de Dezvoltare Durabilă a comunei Bodești pentru perioada
2021-2027”, îşi propune o inventariere a problemelor existente la nivel local şi
furnizează posibile soluţii de rezolvare a acestora. Este evident că în decursul
anilor următori vor apărea mutaţii semnificative, astfel încât va fi necesară o
replanificare continuă înfuncţie de noile evoluţii.

Nu ste cazul

Obiectivul general al serviciului este de a contribui la dezvoltarea
durabilă integrată a comunității locale prin planificare strategică şi
prin implementare de politici publice inteligente în acord cu
planurile de dezvoltare la nivel regional și național.

3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂȚII INVESTIȚIEI PUBLICE:
3.1.

3.2.
3.3.

Estimarea cheltuielilor pentru obiectivul de investiţii ,
luându-se în considerare, după caz:
- costurile unor investiţii similare realizate;
- standarde de cost pentru investiţii similare
( din SICAP – catalog de produse)

Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate .

40000lei

Buget local

5. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI/AMPLASAMENTELOR PROPUS(E)
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INV:
a) descrierea succintă

d) particularităţi de relief;

e) nivel de echipare tehnicoedilitară a zonei şi posibilităţi
de asigurare a utilităţilor;
f) existenţa unor eventuale
reţele edilitare în
amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura
în care pot fi identificate;
g) posibile obligaţii de

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă prevede
parcurgerea a doi paşi:
- pasul 1: crearea şi dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de activitate pentru o
cunoaştere aprofundată a resurselor şi nevoilor comunităţii, precum şi evaluarea potenţialului
local. Identificarea şi evaluarea punctelor tari şi a celor slabe se face printr-o evaluare obiectivă a
situaţiei existente, iar oportunităţile şi riscurile luate în considerare permit identificarea unor ţinte
şi mobilizarea resurselor şi eforturilor
pentru atingerea lor.
- pasul 2: elaborarea strategiei, a metodologiei de aplicare şi portofoliului de proiecte pe care,
comunitatea îşi propune să le aplice pentru a atinge ţintele stabilite în dezvoltarea comunităţii.
Comuna Bodeşti este situată în partea centrală a judeţului Neamţ, în bazinul hidrografic al
pârâului Cracău şi are următoarele vecinătăţi:
- la sud: teritoriul comunei Dobreni; - la est: teritoriul comunelor: Ştefan cel Mare şi Războieni;
- la nord: teritoriul comunelor Bălţăteşti şi Crăcăoani
- la vest: teritoriul comunei Dobreni
Comuna are în componenţă satele: Bodeşti (Bodeştii de Sus) reşedinţă de comună,Bodeştii de Jos,
satul Oşlobeni, Corni.

Nu este cazul

Nu este cazul.

Nu este cazul.

servitute;
h) condiţionări constructive
determinate de starea tehnică
şi de sistemul constructiv al
unor construcţii existente în
amplasament, asupra cărora
se vor face lucrări de
intervenţii, după caz;
i) reglementări urbanistice
aplicabile zonei conform
documentaţiilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic
general/plan urbanistic zonal
şi regulamentul local de
urbanism aferent;
j) existenţa de monumente
istorice/de arhitectură sau
situri arheologice pe
amplasament sau în zona
imediat învecinată; existenţa
condiţionărilor specifice în
cazul existenţei unor zone
protejate.

Nu este cazul.

Se aplica reglementarile PUG Bodesti.

Nu este cazul.

7. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII ELABORĂRII, DUPĂ CAZ, A:
- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale

Data:
20.02.2020

Pentru buna desfăşurare a implementării strategiei de
dezvoltare este nevoie de implicarea activă a cetăţenilor
comunei şi în acest sens este necesar un Plan de
comunicare a administratiei locale cu cetăţenii
comunei. Implementarea strategiei de dezvoltare
presupune un volum de muncă uriaş şi o participare a
intregii populaţiei. În plus, consultarea populaţiei va
conduce la identificarea problemelor reale şi la
stabilirea priorităţilor.

Întocmit,
Consilier U.A.T.

