
ROMANIA
JUDETUL CARAS.SEVERIN

COMUNA MEHADICA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ME

HOTARAREA
nr.37 Din 31.08.2020

privind aprobarea elaboririi Strategiei de dezvolta

referatul de aprobare gi proiectul de hotdrdre ini{iat de pri
Raporlul compartimentului de resort din cadrul Prim[riei

economico-sociali
durabili a comunei ehadica, jude{ul Ca erln

pentru perioada 2021-2027

Consiliul local al comunei Mehadica, intrunit in gedinfa ordinard
LuAnd in considerare:

in data de 31.08.2020:

I comunei Mehadica:
unei Mehadica;

avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunei Mehadica;
Programul de achizifii publice la nivelul comunei Mehadica pe anul 2020, aprobat prin
HCL nr.71113.12.2019, cu modificdrile gi completdrile ulteri
prevederile bugetului local al comunei Mehadica pe anul

t

0, ce a fost aprobat prin
Hotdrdrea Consiliului local al comunei Mehadica nr.13117. 2020;

In conformitate cu :

- Prevederile ar1.7 alin. (5) din Legea nr. 9812016
modificirile Ei completdrile ulterioare;

publice, cu

prevederile HotdrArii Guvemului nr.39512016 pentru apro
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

Normelor rnetodologice
ontractului de achizi{ie

publica/acordului - cadru din Legea nr.9812016 plivind achi {iile publice;
prevederile Legii nr. 27312006 privind finan{ele publice
completdrile ulterioare ;

locale, cu modificarile gi

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) Ei alin. (2) lit. b), coro te cu cele ale alin. (4) lit,
e) 9i ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 5712019 privind Codul Admi
completdrile ulterioare,

istrativ, cu modificdrile pi

HOTARA$TE:

Art. l. Se aprobd elaborarea Strategiei de dezvoltare economi
Mehadica, judelul Carag- Severin pentru perioada 2021 -2027 .

Lrt.2. Se aprobd achizilra serviciilor de consultanld in elaborarea
de dezvoltare economico-sociald durabild a comunei Mehadica, i ul CaraS-Severin pentru
perioada 2021-2027 ", finanfarea asigurAndu-se din bugetul local al U.A.

Art. 3. Procedura de atribuire a contractului de prestdri servlcu ru elaborarea Strategiei
de dezvoltare locald durabila a Comunei Mehadica, judelul Carag-Severi
2027 este achizitia direct[.

pentru perioada 2021-

Lrt. 4, Se imputemicegte Primarul comunei Mehadica - dl. Urechi
in numele gi pentru Comuna Mehadica contractul pentru elaborarea S

economico-sociald durabila a comunei Mehadica, judelul Caraq-Severin tru perioada202l-2027.
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se i

Mehadica qi compartimentul de resofi din cadrul Prirndriei comunei
nleazd primarul comuner

durabild a comunei

Ion s[ semneze

iei de dezvoltare

ica.



Art. 6. Prezenta hotdrdre se comunicd primarului comunei Mehadi
judefului Caraq-Severin, persoanelor interesate in realizarea lucrdrii, p

alin. (1), aIin. (2) 9i alin. (a) din ouc 5712019 privind codul Admi

complet[rile ulterioare.

Nr. 37
Data 31.08.2020

PRESEDINTE DE $EDINTA
VADRARIU COSTA

SECRETAR GE
FANDEL

abyineri; consilieri prezenli - ! din totalul de E ,voturile

qi Institutiei prefectului
ivit prevederllor art. 797

istrativ, cu modificdrile qi

MNEAZA
ERAL AL COMUNEI

GHICI VALENTINA

voturi impott'ivd Si un nr. de

pr in vot deschis .



Mehadica gi compartimerrtul de resort din cadrul Primdriei comunei M tca.

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CO
NR()

^ completdrileplterioare;
In temeiul preve{erilor art. 129 alin. (1) 9i alin. (2)

e) 9i ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 5712019 privind
completdrile ulterioare,

PR I CT DE HOTA A RE
privind aprobarea elaboririi Strategiei de dezvolta economico-sociali

durabili a comunei ehadica, jude{ul Ca erin
pentru perioada 2021-2027

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion. ales la data de 5 i
Ludnd in considenare:

Raportul cornp imentului de resort din cadrul Primdriei unei Mehadica;
avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local comunei Mehadica:
Programul d9 achizilii publice la nivelul comunei Mehadica pe anul 2020, aprobat prin
HCL nr.7 | I 13 .12.2019, cu modifi cdrile qi completirile ulteri
prevederile bugetului local al comunei Mehadica pe anul a fost aprobat prin

^ Hot[rdrea Corrsiliului local al comunei Mehadica nr. I3lI7.0
In conformitate ciu :

ie 2016;

achizitiile- Prevederile art.7 alin. (5) din Legea nr. 9812016 privi
modificdrile qi co letdrile ulterioare;
prevederile Hotdrdrii Guvernului nr . 3951201 6 pentru apro Normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea ntractului
publicd/acordului - cadru din Legea m.9812016 privind achi iile publice;
prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi

lit. b). coro cu cele
Codul Admi istrativ, cu

publice, cu

metodologice
de achizilie

ale alin. (4) lit.
modificdrile si

PROPUN:

Art. 1. Se aprobb elaborarea Strategiei de dezvoltare
comunei Mehadica, judeful Carag-Severin pentru perioada 2021-2027 .

Lrt.2. Se aprobd achizilia serviciilor de consultanfd in elaborarea udiului "Strategia
de dezvoltare economico-sociald durabild a comunei hadica, i lul CaraS-Severin pentru
perioada 2021-2027 ", finanlarea asigur6ndu-se din bugetul local al U.A.

tru elaborarea Strategiei
pentru perioada 2021-

Art. 3. Procedura de atribuire a contractului de prestdri servicii pe

Art. 4. Se imputernlceqte Primarul comunei Mehadica - dl. Urechi u Ion sd semneze
in numele gi pentru Comnrna Mehadica contractul pentru elaborarea iei de dezvoltare
economico-sociald durabild a comunei Mehadica, judelul Carag-severin ntru perioada 2021 -2027 .

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotardri se i n\eazd primarul comunei

ico-sociald durabild a

de dezvoltare locald durabila a Comunei Mehadica, judelul Carag-severi
2027 este achizilia direct6.



Ini{iatorul p
primarul

Ei InstituJiei prefectului
rivit prevederilor art. 197

strativ, cu modificlrile gi

tului de hotlrire,
unei Mehadica.
IATU ION



ROMANIA
JUDETUL CA S-SEVERIN
COMUNA MEHADICA

REFERAT APROBARE
privind aprobarea elaboririi Strategiei de dezvolta

durabili a comunei ehadica, judeful Ca
pentru perioada 2021-2027

Primdria Comunei Mehadica doregte sa inilieze elaborarea
valoare de cartd, de dezvoltare locald, orientat pe termen mediu gi I

elementele de potenfial ale comunei, in vederea explordrii direcliilor
cetiJenilor, a noilor roluri pe care poate qi trebuie sd gi le asume la nivel

Comuna Mehadica este interesatd de abordarea stratesicd a
presiunilor interne, a distorsiunilor proceselor de dezvoltare si a necesi
intre comune, orase gi regiuni pe piala internS.

Comuna Mehadioa a are nevoie s6-si identifice si sa-si sustind
detine pentru a deveni un actor lucid in competi{ia la nivel local -
sa-si asume rolurile pe care poate si doreste sa le joace la nivel reg
contextul integrdrii Romdniei in UE.

Necesitatea unui doc ent care sa exprime aspiratiile de dezvol
abordeze onest problemele locale, care sa sebazeze pe potentialul local

Strategia constituie tabloul general al problemelor si aspiratii
acesteia.

Acest document va asigura implicarea generala a actorilor locali,
implementarera planurilor de dezvoltare a Comunei Mehadica pe
proiectelor pe termen mediu si scurt care deriva din aceste planuri.

Strategia va orienta progr ele sectoriale, ale institutiilor si
informatiile necesare sectorului privat si ii va implica pe reprezenta
dezvoltarii economice locale, va asigura fund entarea solicitarilor de
prioritare.

Un aspect crucial al strategiei il constituie asigurarea bazelo
localitatile din jur. Coeziunea teritoriala a proceselor de dezvoltare
rurale pentru a consolida pozitia polului de dezvoltare pe care il alcat
din jur in regiune si la nivel national.

In concluzie, propun spre dezbatere gi adoptare Proiectul de Hotd

economico-sociali
verin

i document strategic, cu
care sd pund in valoare
dezvoltare in beneficiul
ional, nafional.
voltdrii sale din cauza

de a face fa{d competitiei

petentele-cheie pe care

; trebuie sa identifice
si national, precum si

ale comunitatii, care sd

dezvoltare.
comunitatii,a prioritatilor

cetatenilor in elaborarea
mediu si lung si

izatiilor locale. va fuinrza
ii acestuia in planificarea
finantare pentru proiectele

pentru o relatie noua cu
aliantelor
comunele

le
si

in

si

a

ne construlrea
Mehadica si

in forma prezentatd.

Primarul co Mehadica,unet
ATUUREC ION



ROMANIA
JUDETUL CA S-SEVERIN
PRIMARIA COM EI MEHADICA
Y1. PlJe di O

aprobarea ela
comunei eh

Subsemnata Gkrerghinescu Ana, consilier superior
specialitate al comunpi Mehadica.

LuAnd in considerare referatul de aprobare qi prr

LuAnd in considerare prevederile Legii nr.9812016 pri
cu modificirile qi cortrpletdrile ulterioare;

linAnd seama de prevederile Hotdrdrii Guvernului
aprobarea Normelor rnetodologice de aplicare a prevederilor
contractului de achizilie publica/acordului - cadru din Leg
achiziliile publice;

Ydzdnd prevederile Legii nr. 27312006 privind fi
modifrcdrile gi completdrile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (l), alin. (4) lit. d)
lit. a) din OUG 57 12019 privind Codul Administrativ,

PROPUN:

includerea pe ordinEa de zi a gedinfei ordinare a consili
Mehadica din data de 3r.08.2020 gi discutarea in cad
proiectului de hotdrAre mai sus men{ionat.

Consilier superior,
Ghergh u Ana

RAPORT
la proiectul de hotirdre privind

dezvoltare economico-sociali durabili a
Severin pentru perioada 2021-2027

ririi Strategiei de
dica, judeful Carag-

cadrul aparatului de

tul de hotbrAre initiat
trategiei de dezvoltare
Carag-Severin pentru

ind achiziliile publice,

m. 39512016 pentru
feritoare la atribuirea
nr. 9812016 privind

le publice locale, cu

gi ale art. 196 alin. (1)

lui local
lucrdrilor

al comunei
acesteia a



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL MEHADICA
COMISIA NR. 1

Nr. <f /h^d"ZoF

acord6,

AV TZ

Denumirea proiectului de hotirire :

" Proiect de hotirtire privind aprobarea elaboririi tegiei de de oltare
economico-sociali Qurabili a comunei ehadica, jude{ul
perioada 2021-2027"

raq-Severin pentru

Inifiator :

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion

In urma alizdrii referatului de aprobare, a proi ului de hotdrAre gi a

legislaliei in vigoane, Comisia nr. 1 pentru pentru qi finanJe, activit6li
economico-financiare, servicii publice qi administrarea dom
comunei Mehadica,

iului public qi privat al

Inbaza prevederilor art. 125 din OUG 5712019 privi Codul administrativ,

AV ZFAVORABIL NEFA BIL

pentru aprobarea proiectului de hotdrdre mai susmen{ionat gi ropune cuprinderea lui
pe ordinea de zi a qedinlei ordinare a Consiliului local al c
de 31.08.2020.

nei Mehadica din data

COMISIA:
1. BADERCA IO
2. IOVA ILIE
3. $ANDRU QONSTANTTN

- preqedinte
- secretar
- membru



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL MEHADICA

3r .08.2020.

CO

AVIZ

Denumirea proiectului de hotir6re :(( Proiect de hotirtire privind aprobarea elaboririi St
economico-sociali durabilS a comunei ehadica, jude{ul
perioada 2021-2027"

Inifiator :

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion

tegiei de dezvoltare
rag-Severin pentru

itr urma analizdrii referatului de aprobare, a proiec lui de hotirAre si a

legislaliei in vigoare, Comisia nr. 2 pentru agriculturd, go ire comunald, situa{ii
de urgentd, proteclia mediului, sdndtate, familie, tineret, activitdti social-
culturale, sportive qi de agrement,

In baza prevederilor art. 125 din OUG 5712019 privin
acordd

Codul administrativ,

AV ZFAVORABTL INEF vo BIL

pentru aprobarea proiectului de hotdrAre mai susmenlionab, gi

pe ordinea de zi a gedinlei Consiliului local al comunei
ne cuprinderea lui

ehadica din data de

I. CURESCU PAVEL
2. ORZANICOLAE
3. GHTMBOASA rOSrF

- pregedinte
- secretar
- membru



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILruL LOCAL MEHADICA

acorde

AV IZ

Denumirea prpiectului de hotlrire :
s( Proiect de hotinire privind aprobarea elaboririi St
economico-sociali $urabili a comunei ehadica, jude{ul
perioada 2021-2027"

tegiei de dezvoltare
araq-Severin pentru

Inifiator :

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion

In urrna anahtrdrti referatului de aprobare, a proi ului de hotdrAre qi a

legisla{iei in vigoare, Comisia nr. 3 pentru urbanism qi

probleme juridice, 4pdrarea ordinii gi liniqtii publice, a d
enajarea teritoriului,
urilor 9i libertalilor

cetdlenegti, invdJdmdint, culturd qi culte,
ln baza prevedBrilor art. 125 din OUG 57120t9 privi Codul administrativ.

AV ZBAVORABIL INEFA BIL

pentru aprobarea proiectului de hotdrAre mai susmenJionat qi cuprinderea lui
pe ordinea de zi a qedin{ei ordinare a Consiliului local al co
de 31.08.2020.

nei Mehadica din data

1. GHTMBOA$A rON
2. VADRARIIJ COSTA
3. VADRARIU IOAN

- preqedinte
- secretar
- membru


