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PROIECT DE HOTANANN

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locall 2022-2027
- Orizont 2030

Primurul

OraE

a

Ora;ului Ungheni

ului Ungheni

Vdzdnd Referatul de aprobare nr. 5879 din 09.06.2022, prin care se propune aprobarea
Strategiei de dezvoltare locali a oraqului ungheni pentru perioada 2021-2022,

in conformitate cu prevederile art.25lit. "g" din Legea nr.27312006 privind finanlele
publice locale, cu modificdrile qi completirile ulterioare,

Jindnd cont de Hotdrdrea GuvernamentalS nr. 24612006 pentru aprobarea Strategiei
nationale privind accelerarea dezvoltdrii serviciilor comunitare de utilitdti publice, coroborat cu
HG nr. 87112018 privind adoptarea Strategiei nafionale pentru dezvoltarea durabild a Romdniei
2030

-

Guvernul Romdniei,
Avdnd in vedere Regulamentul202ll24l al Parlamentului European Ei al Consiliului

din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare qi rezilienfd
Cu respectarea prevederilor

afi.7

alin. (13) din Legea nr. 5212003 privind transparenfa

decizional[ in administraJia publicS, cu modific[rile qi complet6rile ulterioare,
in temeiul prevederile art.129 alin.(2)

lit,,b",

alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. ,,a"

din

alin. (4) lit. "e", alin. (7) lit.

,,k", art.l39

Ordonanta de urgenlI nr.5712019 privind

Codul administrativ.

PROPUNE SPRE APROBARE:

Art.l.

Strategia de dezvoltare local[ 2022-2027 a Oraqului Ungheni
conform Anexei la prezentul proiect de hot6r6re.

PRIMAR,
PRODAN VICTOR

-

Orizont 2030,

ROMANIA
JUDETUL MURE$
PRIMARIA ORA$ULUI UNGHENI
5

47605 Ungheni. nr. 3 5 7. T el.I fax:0265328 | 12. 0265328212
ungheni@cjmures.ro

Nr. 5879 din 09.06.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare localI 2022-2027
- Orizont 2030

a Oraqului Ungheni

Strategia de dezvoltare locald Orizont 2030 reprezinti principalul document de
planificare qi programare elaborate la nivel local qi asumat de cdtre factorii de decizie ai
Oraqului Ungheni. Strategia de dezvoltare 1oca16 stabileqte viziunea de dezvoltare, obiectivele
locale

;i obiectivele specifice de atins la finalul

perioadei de programare, propundnd directiile

de acliune qi m[surile necesare pentru atingerea obiectivelor.

Prezenta Strategie de dezvoltare locald a fost realizatd,

Nafionald pentru Dezvoltare Durabild a Romdniei 2030 qi

in conformitate cu Strategia

in accord cu Planul Nafional

de

Redresare gi Rezilienfd, precum qi cu respectarea programelor operationale.

Prezenta Strategie reprezintd

o

analizd, detaliatd,

concretizati prin abordarea tuturor

domeniilor cu impact qi de importanfd majord pentru cetdfenii OraEului Ungheni qi satele
aparlindtoare acestuia.

Strategia de dezvoltare locald a Ora;ului Ungheni urmdreEte atingerea prioritdlilor

definite prin Noua Politicd de Coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2022-2027,
anume: inovare, digitalizarq transformare economicS, reducerea emisiilor de carbon

Ei
Ei

combaterea schimbdrilor climatice, creqterea gradului de conectare prin dezvoltarea relelelor
de transport qi de internet, incluziune social prin creqterea accesului Ia educalie, ocupare qi

servicii de sdndtate de calitate, precum qi apropierea de nevoile concrete ale comunitililor'

in conformitate cu prevederile

art. 129 alin. (4) litera e), consiliul local aprobd

strategiile privind dezvoltarea economicd, social qi de mediu

a unitafi

administrative-

teritoriale.
proiectul de
Jindnd cont de cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere qi aprobare
hotdr6re aldturat.

Primar,
Prodan Victor

