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                        Proiectul se va transmite:       - celor patru Comisii de specialitate ale Consiliului local spre avizare; 

            - Serviciul Dezvoltare Locală, Proiecte pentru raport de specialitate; 

 

  

 

 

 

 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 140/ 2022 
pentru aprobarea STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI LUPENI  

pentru perioada 2021-2027 
 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Lupeni, 

 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24.734/ 12 august 2022 al domnului Lucian Marius Resmeriță, Primar 

al Municipiului Lupeni prin care propune aprobarea STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI 

LUPENI pentru perioada 2021-2027;  

              Ținând cont de art. 7 alin. (13) al Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. “e” precum şi art. 139 din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 

Art. 1 – Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lupeni pentru perioada 2021 – 2027 

prezentată în anexa nr. 1 la hotărâre. 

Art. 2 – Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului 

administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara în vederea 

verificării legalității, Primarului Municipiului Lupeni și Serviciului Dezvoltare Locală, Proiecte pentru 

aducere la îndeplinire aducându-se la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul Municipiului 

Lupeni. 

 Lupeni,  

    12 august 2020 

 

               
                 INIŢIATOR                      

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI                          AVIZAT – SECRETAR GENERAL                            

    LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ                              Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI 
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Referat de aprobare 

 

 
 După integrarea României în Uniunea Europeană, comunităţile locale care intenționează să 

beneficieze de finanţări europene trebuie să justifice necesitatea acestor proiecte prin faptul că ele se 

regăsesc într-un plan strategic bine fundamentat şi agreat de întreaga comunitate, motiv pentru care a 

fost elaborată Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lupeni pentru perioada 2021 – 2027, document 

care conţine aspectele cheie de management, viziunea şi obiectivele strategice de dezvoltare, precum şi 

pachetul de politici, programe şi proiecte care vor fi finanțate în exercițiul financiar 2021-2027. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Lupeni 

pentru perioada 2021 - 2027, este inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 

57/ 2019 privind Codul administrativ și supus aprobării Consiliului Local în conformitate cu art. 129 

alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

Obiectivul major al administrației locale pentru perioada 2021-2027 și implicit al meu, ca ales 

al comunității, constă în găsirea de soluții pentru continuarea dezvoltării edilitare. Scopul strategiei de 

dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent posibilitatea şi oportunităţile 

autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a susţine obiective trasate la nivel local. 

Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor de 

interes ale localităţii (investiţii, populaţie, infrastructură, sănătate, turism, cultură) şi o analiză socio - 

economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea 

profilului populaţiei, cât şi necesităţile populaţiei). 

 

Administrația locală lucrează pentru oameni din toate categoriile sociale, cu diverse nevoi şi 

interese. Datoria mea este ca tot ceea ce întreprindem sa fie în beneficiul întregii comunităţi. Îmi 

doresc şi mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetăţean să ajungă să trăiască în condiţii decente, 

iar datoria mea este să sprijin toate proiectele ce au ca finalitate beneficiul cetățeanului. 

 

Proiectele pe care le-am întreprins până acum şi cele viitoare sunt făcute pentru a îmbunătăţi 

viaţa locuitorilor Municipiului Lupeni. Strategia de dezvoltare locală reprezintă instrumentul de lucru 

al administrației publice locale.  

 

 Faţă de cele arătate mai sus, vă solicit să fiţi de acord cu proiectul de hotărâre în forma 

prezentată 

 

PRIMAR 

LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ 
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RAPORT 

 
 

 

 

Proiectul de hotărâre nr. 140/ 2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

municipiului Lupeni pentru perioada 2021 - 2027, este inițiat de domnul Primar în conformitate cu 

prevederile art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ și supus aprobării 

Consiliului Local în conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lupeni pentru perioada 2021 – 2027 este un document 

care conţine aspectele cheie de management, viziunea şi obiectivele strategice de dezvoltare, precum şi 

pachetul de politici, programe şi proiecte care vor fi finanțate în exercițiul financiar 2021-2027. 

 

Scopul strategiei de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent 

posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a susţine 

obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile localităţii, o 

analiză asupra domeniilor de interes ale localităţii (investiţii, populaţie, infrastructură, sănătate, turism, 

cultură) şi o analiză socio-economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei 

forţei de muncă, stabilirea profilului populaţiei, cât şi necesităţile populaţiei). 

 

Având în vedere cele de mai sus  propun spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre, care întruneşte condiţiile de oportunitate şi legalitate prevăzute de reglementările legale în 

vigoare.   

 
 

 

 

Șef Serviciu Dezvoltare Locală, Proiecte 

Ec. Lia Stupinean 


