
ROMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 52I2O2O
privind aprobarea Strateg)iei de dezvoltare locali a Comunei Moacsa pentru perioada

2021-2031

Consiliul Local al (lomunei Moacqa, jude{ul Covasna, in qedin{a ordinari din
data de 18 septembrie2020;

AvAnd in vedere Proiectul de hotdrdre nr. 1.44012020; Referatul de aprobare nr.
1.438128.07.2020 al primarului comunei Moacqa, iniliatorul proiectului de hotdrdre Ei
Raporlul de specialitate nr. 1.439128.07 .2020 al Compartimentului de administralia publica
locali din cadrul aparatului cle specialitate al primarului comunei Moacqa;

Av6nd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea
domeniului public Ai privat, patrimoniu, economic, buget, finan(e, agriculturi gi dezvoitare
regional, a Clomisiei de sp,:cialitate pentru sdnitate, familie, protec(ie social6 qi culte.
invdfdmdnt, cultur[ qi qtiin]d tineret qi sport qi a Comisiei pentru administra{ie local6,
juridicf,, ordine public6, legirslalia muncii qi disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism si
proteclia mediului al Consiliului local al comunei Moacqa;

Avdnd in vedere prer,'ederile:
- O.U.G nr.2812013 pentru aprobarea Programului nalional de dezr,'oltare locald, cu

modificdrile ryi completdrile ulterioare; Ordinul M.D.R.A.P. nr. 185112013, republicat, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgen[d a Guvemului nr. 28l2}l3 pentru
aprobarea Programului naJional de dezvoltare locald,cu modificdrile qi complitArile
ulterioare;

- art. 25 lit. ,,g" din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

- art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparen{a decizionalS in administralia
publicd, republicat6;

In temeiul art. 129 aliin. (2) lit. b qi alin. (4) lit. e, art. 139 alin. (l), art. 155 alin. (3)
lit. d, art, 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

HOTAnA$rE

Art. 1. - Se aprobd Strategia de dezvoltare a comunei MoacEa pentru perioada
2021-2031, conform anexei la prezentahotdrdre din care face parte integrarrtd.

Art.2. - Aducerea le indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinl:,eazd, primarului
comunei Moacqa.

Moacqa, la l8 septembrie
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Forro 
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CONTRASEM]VEAZA
Secretar general al comunei
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