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În conformitate

cu dispozițiile

art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența

decizională în administrația publică, republicată, Primarul comunei Arsura aduce la cunoștință
faptul că a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe
perioada 2021 – 2027, comuna Arsura, județul Vaslui.
Strategia de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin
procesele de dezvoltare locală, contribuind semnificativ la creșterea absorbției 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, inteligente și incluzive. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe
termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare
al comunităţii, de aceea dorim să reflecte cât mai fidel posibilitățile reale de dezvoltare ale
comunei.
Invităm persoanele fizice și juridice interesate să depună în scris propuneri, sugestii
sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre arătat mai sus, al cărui conținut se află afișat pe siteul primăriei comunei Arsura www.comuna-arsura.ro, la sediul acesteia precum și la secretariat.
Aceste propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite:
➢
prin poștă, la sediul Primăriei comunei Arsura din Str. Dr. Şelaru Mihai, nr. 358,
Localitatea Arsura, Cod poştal 737020;
➢
prin e-mail la adresa primaria.arsura@yahoo.com; contact@comuna-arsura.ro;
➢
prin fax la nr. 0235/482.019
sau se pot depune în scris la secretarul general al comunei Arsura, d-na Dumitru
Augustina, până în data de 22.04.2021, ora 16.00, urmând să aibă loc dezbateri publice pe tema
acestui proiect la sediul Pimăriei comunei Arsura.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și
propunerile și observații dumneavoastră care vor purta mențiunea : ”Recomandare la proiectul
de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 –
2027, comuna Arsura, județul Vaslui”.
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