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RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Lechinţa, județul Bistriţa-Năsăud,  pentru perioada 2021-2027 

 

  

 Obiectivul strategic al dezvoltării locale a Unității Administrativ Teritoriale  

constă în creșterea bunăstării și calității vieții cetățenilor comunei Lechinţa în vederea 

atingerii în anul 2027 a nivelului standardului mediu actual al cetățenilor din localitățile 

rurale cu un profil similar din Uniunea Europeană. 

 Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite 7 obiective strategice 

detaliate prin direcțiile de acțiune aferente fiecărui obiectiv, și anume : 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. I - CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII prin 

INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ ȘI SUSTENABILĂ  

În  acestsens au fost formulate următoarele obiective specifice:  

Obiectiv I.1 – Modernizarea  infrastructurii rutiere și de acces 

Obiectiv II.2 – Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. II – DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ, 

cu următoarele obiective specifice:  

Obiectiv II.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui proces de 

învățare modern adaptat cerințelor pieței 

ObiectivII.2.Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice 

pentru fiecare educațional 

ObiectivII.3Creșterea competințelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea infrastructurii 

și dotarilor specifice 

ObiectivII.4Creșterea accesului la serviciile de educație și formare profesională pentru 

persoanele aparținând grupurilor vulnerabile 

Obiectiv II.5.Modernizarea și îmbunățirea accesului la infrastructură sportivă 

educațională 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr.III – PROTECȚIA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, 

STIMULAREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE, cu 

următoarele obiective specifice:  

Obiectiv III.1. Investiții publice ce utilizează și promovează infrastructura verde 

ObiectivIII.2Investiții publice în asigurarea unor sisteme de iluminat public performante 

și eficiente energetic  

Obiectiv III.3 Creșterea suprafețelor de spații verzi 

mailto:primaria.lechinta@yahoo.
http://www.primarialechinta.ro/


Obiectiv III.4 Reducerea emisiilor de carbon prin imbunătățirea eficienței energetice a 

clădirilor 

Obiectiv III.5. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 

Obiectiv III.6 Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, 

prevenirea riscurilor naturale 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. IV – DEZVOLTAREA RESURSELOR 

UMANE, CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE, cu următoarele obiective 

specifice:  

Obiectiv IV.1. Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate 

ObiectivIV.2.Investiții publice în asigurarea infrastructurii medicale (centre de 

permanență, farmacii, cabinete medicale diverse specializări 

ObiectivIV.3.Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenței 

sociale 

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. V – DEZVOLTARE CULTURALĂ, 

SPORTIVĂ ȘI TURISTICĂ, cu următoarele obiective specifice:  

ObiectivV.1.Promovarea activităților sportive prin dezvoltarea /reabilitarea /dotarea 

infrastructurii sportive  

Obiectiv V.2. Sprijinirea inițiativelor sportive  

ObiectivV.3.Dezvoltarea/Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate 

rutieră, transport public, piste pentru biciclete, etc)  

Obiectiv V.4. Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

Obiectiv V.5.Punerea în valoarea identității culturale locale prin acțiuni specifice de 

promovare, informare, cooperare 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr.VI – ADAPTAREA LA NOILE 

TEHNOLOGII, cu următoarele obiective specifice:  

Obiectiv VI.1. Dezvoltarea de proiecte Smart Village  

Obiectiv VI.2. Digitalizarea seviciilor publice la nivel local  

Obiectiv VI.3. Dezvoltarea serviciilor de e-administrație 

Obiectiv VI.4. Conținut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului rural  

 

 Direcţia strategică de dezvoltare nr. VII – SERVICII PUBLICE ADAPTATE 

NEVOILOR CETĂȚENILOR, cu următoarele obiective specifice:  

Obiectiv VII.1. Creșterea eficienței activității administrației publice locale  

Obiectiv VII.2. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv și participativ al 

guvernării locale pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală a 

comunei 

ObiectivVII.3.Dezvoltarea,modernizarea și diversificarea serviciilor publice pentru 

cetățeni. 

 Strategia de dezvoltare a comunei Lechinţa se fundamenteză pe obiectivele 

stabilite în Strategia Europa 2021-2027 privind creșterea inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii, respectiv: obiectivul strategiei este acela de a oferi Consiliului 

local al comunei Lechinţa un instrument metodologic și tehnic, pe baza căruia să se 

poată realiza planificarea spațiala a teritoriului în context regional și național. 

 



 Pentru  perioada 2021-2027 Comuna Lechinţa își propune să devină un sat 

european, cu un mediu economic competitiv și cu resurse umane capabile, pregătite 

profesional și adaptate realității socio-economice locale. Evoluția aceasta va putea fi 

posibilă plecând de la obiectivele strategice de dezvoltare pe termen lung ale Regiunii 

Nord-Vest: 

• Dezvoltarea de avantaje competitive prin investiții în domeniile de specializare 

inteligentă ale regiunii, inclusiv cercetare, dezvoltare si inovare, precum si 

digitalizare. 

• Dezvoltarea unei rețele digitale de localități formată din centre regionale, județene, 

micro-regionale și locale de inovare și orașe specializate în funcție de potențial: 

turism, energie - mediu, calitatea locuirii, educație etc. 

• Asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii prin promovarea eficienței energetice, 

regenerarea zonelor urbane şi a terenurilor degradate şi dezvoltarea mobilității urbane 

durabile 

• Creșterea conectivității regionale prin sprijinirea dezvoltării și modernizării 

drumurilor județene și locale 

• Îmbunătățirea  accesului la educație, formare profesională și învățământ terțiar prin 

dezvoltarea infrastructurii educaționale de bază, a celei din învățământul profesional 

și tehnic si de la nivelul universităților  

• Susținerea turismului prin investiții in protejarea patrimoniului cultural, natural si 

investițiilor in infrastructurile de turism din zonele cu potențial turistic ridicat. 

 În urma îndeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se intenționează ca 

în anul 2027, comuna Lechinţa să devină un model de dezvoltare durabilă economică în 

județul Bistriţa-Năsăud, bazat pe modernizarea infrastructurii, competitivitate și 

atractivitate economică, servicii publice de calitate, respect față de mediu și transparența 

în guvernarea locală, în scopul creșterii bunăstării și calității vieții cetățenilor la nivelul 

standardului mediu actual din Uniunea Europeană. 

 Având în vedere cele menționate anterior, susțin legalitatea, oportunitatea și 

temeinicia proiectului de hotaărâre  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Lechinţa pentru perioada 2021 - 2027. 

 

Secretar general u.a.t., 

Haneş Rodica 


