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PROJECT DE ROTA.RARE
privind aprobarea Strategiei de clezvoltare locala a Comunei Lechinfa, jucleful
Bistrita-Nasaucl, pentru perioada 2021-2027

Consiliul Local al comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud ,convocat 1n §edinta
ordinara,
A vand in vedere:
- Referatul de aprobare nr.2142 din 16.03.2022 a primarului comunei Lechinta,;
- Raportul de specialitate nr. 2143 din 16.03.2022intocmit de secretarul general al
comunei Lechinta d-na Hane§ Rodica;
-Nota de fundamentare nr.2242 din 16.03.2022 a primarului comune1
Lechinta,ing.Florian Romeo-Daniel;
- Anuntul cu nr. de tnreg. 2243 din 16.03.2022 cu privire la initierea proiectului de
hota rare;
-Proces-verbal cu m·.1nreg. 2244 din 16.03.2022 de afi§are a proiectului de hotarare
m·.34/16.03 .2022;
- A vizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Lechinta;
Tinand cont de:
- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 12 februarie
2021 de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta
'
'
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala ~i Fondul european pentru pescuit ~i afaceri
maritime, precum ~i de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune ~i Fondul european
pentru pescuit ~i afaceri maritime ~i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006
al Consiliului
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) ~i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
- Prevederile art. 20, alin. (1 ), lit. ,j" din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale cu modificarile §i completarile ulterioare;
-Prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, alin. (4), lit. e), art. 139, alin. (1) ~i din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 196, alin. (l ), lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului m·.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

ITOTARARE:

A1·t. 1 Se aproba Strategia de dezvoltare locala a comunei Lechinta pentru
pcrioada 2021 - 2027, conform anexei care face parte integranta din prczenta hotarare.
Art. 2 Primarul comunei Lechinta va asigura ducerea la indeplinire a prezentei
hotarari.
A.-t. 3 Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institu~ia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud;
- Primarul Comunei Lechinta;
- Se aduce la cuno~tinta publica.
-Afi~are pe site-ul comunciwww.primarialechinta.ro
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REFERATDEAPROBARE
- la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a
Comunei Lechinfa, jucleful Bistrifa-Nasaucl, pentru perioacla 2021-2027

De la bun Inceput trebuie spus ca fara o strategie, nu te poti dezvolta ca
unitate administrativ - teritoriala, nu poti atrage investitori ~i nici fonduri europene.
Toti cetatenii comunei ~i contribuabilii vor sa ~tie ce vrei sa foci "maine", iar
Strategia de Dezvoltare Locala este o forma moderna de a explica acest lucru.
Procesul de formare ~i dezvoltare este unul complex ~i dificil. Pornirea o
reprezinta strategia, dar continuarea Inseamna: organizare, oameni pregatiti care sa
Inteleaga rolul ~i locul lor In cadrul colectivitatii noastre ~i nu In ultimul rand
determinarea noastra, a tuturor, pentru o dezvoltare locala durabila.
Implementand Impreuna Strategia de dezvoltare a comunei Lechinta vom da
cetatenilor posibilitatea de a - ~i aduce contributia la cre~terea gradului de bunastare,
_de a lua atitudine ~i de a avea un cuvant de spus - actionand Impreuna cu toate
sectoarele comunitatii pentru a crea un viitor cat mai durabil.
Acest document este un raspuns al comunitatii ~i ofera oportunitatea reala de
a identifica ~i de a adopta practici ale dezvoltarii durabile locale. Cred ca fiecare
generatie I~i are propriile provocari, iar de - a lungul istoriei acestea s - au confruntat
cu responsabilitati diferite.
Responsabilitatea generatiei actuale este de a crea o societate durabila. Trebuie
sa asiguram generatiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum
de cerinte pentru o viata sanatoasa.
Strategia de dezvoltare a comunei Lechinta pentru perioada 2021 - 2027
prezinta actiunile pe care administratia locala le va initia pentru a crea conditiile
necesare dezvoltarii viitoare a comunei Lechinta ~i releva proiectele ~i oportunitatile
pe care ni le ofera intrarea Romaniei 1n Uniunea Europeana.
Ca parte a comunitatii europene, comuna Lechinta are nevoie de o viziune clara
pentru a putea orienta eforturile proprii ~i de o strategie care sa sublinieze
principalele directii de dezvoltare prin valorificarea potentialului de absorbtie a
finantarilor din surse publice (europene, nationale, regionale ~i judetene) precum ~i
din resurse private.

0 asemenea viziune, pe care, acum, suntem in masura sa o prezentam
cetatenilor, are ill vedere principalele directii de dezvoltare ce ar trebui urmate.
Aceste directii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regionala ~i nationala, dar
~i directivelor, valorilor ~i principiilor europene. Fara indoiala ca viitorul nostru se
afla m mainile noastre, iar pentru a ni - l face a~a cum ii dorim este obligatoriu sa
urmam o metodologie specifica, in acord cu anumite principii ~i valori. Acestea
traseaza principalele atribute ale actiunii noastre pentru gasirea celor mai potrivite
directii de dezvoltare care, odata implementate, vor asigura o schimbare in bine.
Strategia comunei Lechinta pentru anii 2021 - 2027 i~i propune sa aduca toti
factorii implicati in indeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceea~i viziune,
pentru utilizarea cu un mai mare folos a Strategiei de Dezvoltare Locala 2021 2027, atat cu resursele proprii, cat ~i a celor ce pot veni din exteriorul unitatii
administrativ - teritoriale.
Fata de cele de mai sus propun spre aprobare proiectul de hotarare cu privire
la aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Lechinta, judetul BistritaNasaud, pentru perioada 2021-2027.

Ing.Flot
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NOT.A DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotara.-e privind aprobarea Strategiei de clezvoltare Iocala a
Comunei Lechinta, judeful Bistrita-Nasaud, pentru perioada 2021-2027

Orice colectivitate trebuie sa promoveze o viziune strategica In ceea ce
prive~te dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativa haotica, 1n cadrul careia se pot rata oportunitati ~i se pot consuma
irational resurse pretioase. Experienta a aratat ca proiectele ~i programele
operationale functioneaza eel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru coerent
~i cand exista o coordonare la nivel strategic.
Strategia de dezvoltare a comunei Lechinta are rolul de a orienta dezvoltarea
locala In perioada 2021-2027 ~i de a fundamenta accesul acesteia la Fondurile
Structurale §i de Coeziune ale Uniunii Europene, fondurile guvernamentele, precum
~i eventualele parteneriate. Documentul care face obiectul prezentului proiect de
hotarare a fost elaborat In cursul anului 2021, fiind completat cu toate informatiile
care au fost publicate 111 ceea ce prive~te oportunitatile cuprinse In Planul National
de Redresare si
Rezilienta
,
' 2021-2027.
Pe baza acestor considerente precum §i a prevederilor art.129, alin.(2 ) litera
b), coroborat cu alin.( 4) litera e), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
cu modificarile §i completarile ulterioare, am initiat prezentul proiect de hotarare pe
care Il supun aprobarii Consiliului local, deoarece consider ca una din preocuparile
primordiale pe care trebuie sa o avem cu totii este pregatirea viitoarei perioade de
programare pentru atragerea de fonduri externe nerambursabile.

Ing.

niel
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a
Comunei Lechinfa, judeful Bistrifa-Nasaucl, pentru perioada 2021-2027

Obiectivul strategic al dezvoltarii locale a Unitatii Administrativ Teritoriale
consta fo cre9terea bunastarii 9i calitatii vietii cetatenilor comunei Lechinta in vederea
atingerii in anul 2027 a nivelului standardului mediu actual al cetatenilor din localitatile
rurale cu un profil similar din Uniunea Europeana.
Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite 7 obiective strategice
detaliate prin directiile de actiune aferente fiecarui obiectiv, 9i anume :
► Direcfia strategica de dezvoltare nr. I - CRE~TEREA CALITATII VIETH prin
INFRASTRUCTURA. MODERNA $I SUSTENABILA
in acestsens au fost formulate urmatoarele obiective specifice:
Obiectiv I.1 - Modernizarea infrastructurii rutiere ~i de acces
Obiectiv II.2 - Modernizarea 9i extinderea structurii tehnico-edilitare
► Direcfia strategica de dezvoltare m·. II - DEZVOLTARE EDUCATIONALA,
cu urmatoarele obiective specifice:
Obiectiv IL 1. lmbunatatirea infrastructurii educationale ~i asigurarea unui proces de
invatare modem adaptat cerintelor pietei
ObiectivII.2.Adaptarea serviciilor educationale adresate elevilor 9i cadrelor didactice
pentru fiecare educational
ObiectivII.3Cre9terea competintelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea infrastructurii
~i dotarilor specifice
ObiectivII.4Cre9terea accesului la serviciile de educatie 9i fonnare profesionala pentru
persoanele apartinand grupurilor vulnerabile
Obiectiv II.5.Modemizarea 91 imbunatirea accesului la infrastructura sportiva
educationala
'

► Direcfia

strategica de dezvoltare nr.111 - PROTECTIA MEDIULUI
INCONJURATOR,
CRE$TEREA
EFICIENTEI
ENERGETICE,
STIMULAREA UTILIZARII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE, cu
urmatoarele obiective specifice:
Obiectiv III. I. Investitii publice ce utilizeaza 9i promoveaza infrastructura verde
ObiectivIII.2Investitii publice In asigurarea unor sisteme de iluminat public performante
9i eficiente energetic
Obiectiv III.3 Cre9terea suprafetelor de spatii verzi

Obiectiv III.4 Reducerea emisiilor de carbon prin imbunatatirea eficientei energetice a
cladirilor
Obiectiv IIl.5. Promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile
Obiectiv IIl.6 Atenuarea schimbarilor climatice, adaptarea la schimbarile climatice,
prevenirea riscurilor naturale
► Directia strategica de clezvoltare nr. IV -

DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE, CRE~TEREA INCLUZIUNII SOCIALE, cu urmatoarele obiective
specifice:
Obiectiv IV. I. Modernizarea si dezvoltarea serviciilor de sanatate
'
ObiectivIV.2.Investitii publice 'in asigurarea infrastrncturii medicale (centre de
pennanenta, farmacii, cabinete medicale diverse specializari
ObiectivIV.3 .Sustinerea formarii profesionale a personalului din domeniul asistentei
sociale
► Directia strategica de clezvoltare nr. V - DEZVOLTARE CULTURALA,

SPORTIVA ~I TURISTICA, cu urmatoarele obiective specifice:
ObiectivV. l.Promovarea activitatilor sportive prin dezvoltarea /reabilitarea /dotarea
infrastructurii sportive
Obiectiv V.2. Sprijinirea initiativelor sp01iive
ObiectivV.3 .Dezvoltarea/Imbunatatirea accesibilitatii zonelor turistice (accesibilitate
rutiera, transpo1i public, piste pentru biciclete, etc)
Obiectiv V.4. Dezvoltarea infrastructurii de agrement
Obiectiv V.5.Punerea 'in valoarea identitatii culturale locale prin actiuni specifice de
promovare, inf01mare, cooperare
► Directia strategica de clezvoltare nr. VI - ADAPTAREA LA NOILE
TEHNOLOGII, cu urmatoarele obiective specifice:
Obiectiv VI. I. Dezvoltarea de proiecte Smart Village
Obiectiv Vl.2. Digitalizarea seviciilor publice la nivel local
Obiectiv Vl.3. Dezvoltarea serviciilor de e-administratie
Obiectiv Vl.4. Continut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului rural
► Directia strategica de clezvoltare nr. VII -

SERVICII PUBLICE ADAPTATE
NEVOILOR CETATENILOR, cu urmatoarele obiective specifice:
Obiectiv VII. I. Cre~terea eficientei activitatii administratiei publice locale
Obiectiv VII.2. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv ~i participativ al
guvernarii locale pentru 'indeplinirea obiectivelor din strategia de dezvoltare Iocala a
comunet
ObiectivVIl.3 .Dezvoltarea,modernizarea ~i diversificarea serviciilor publice pentru
cetateni.
Strategia de dezvoltare a comunei Lechinta se fundamenteza pe obiectivele
stabilite 111 Strategia Europa 2021-2027 privind cre~terea inteligenta, durabila ~i
favorabila incluziunii, respectiv: obiectivul strategiei este acela de a oferi Consiliului
local al comunei Lechinta un instrument metodologic ~i tehnic, pe baza caruia sa se
poata realiza planificarea spatiala a teritoriului 111 context regional ~i national.

Pcntru perioada 2021-2027 Comuna Lechinta 1~i propune sa devina un sat
european, cu un mediu economic competitiv ~i cu resurse umane capabile, pregatite
profesionaJ ~i adaptatc reaJiUilii socio-economice locale. Evolutia aceasta va putea 1i
posibila plecand de la obiecliveJe strategice de dezvoltare pe termen lung ale Regiunii
Nord-Vest:
• Dezvollarea de avantaje competitive prin investipi 1n domeniile de specializare
inteligcnta ale regiunii, inclusiv cercelare, dezvollare si inovare, precum si
digi taJ izare.
• Dezvoltarea unei retele digitale de localitafi formata din centre regionale, judeiene,
micro-rcgionale ~i locale de inovarc ~i ora~c specializatc in functie de potential:
turism, energie - mediu, calitatea locuirii, educa\ie etc.
• Asigurnrea unei dezvoltari durabile a regiunii prin promovarca cficienlei energeticc,
regenerarea zonelor urbane ~i a terenurHor degradate ~i dezvoltarea mobilitatii urbane
durabile
• Cre~terea conectivitafii regionale prin sprijinirea dezvoJtarii ~i modernizarii
drumurilor j udetenc ~i locale
• Imbunatatirea accesului la erlucatic, formare profesionala ~i 1nvatamant teriiar prin
dezvoltarea infrastructurii educationale de baza, a celci din 1nvatamantul profesional
si tehnic si de la nivelul universitatilor
,
• Sustinerea turismului prin investitii in protejarea patrimoniului cultural, natural si
investitiilor in infrastructurilc de turism din zonele cu poten~ial luristic ridical.

.

In urma Tndeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se intentioneaza ca
in anul 2027, comuna Lechin\a sa devina un model de dezvoltare durabila economica m
judetul Bistrita-Nasaud, bazat pe modernizarea infrastruct11rii, competitivitate ~i
atractivitate economica, servicii publice de calitale, respect fata de mediu ~i transparenta
1n guvernarea locala, in scopul cre~tcrii bunastarii ~i calitapi vietii cetatenilor la nivelul
standardului rnediu actual din Uniunea Europeana.
Avand 1n vedere cele mentionate anterior, sustin legalitatea, opo1tunitatca ~i
temeinicia proiectului de hotaarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a
Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Lcchin\a pentru perioada 2021 - 2027.

C
.cne1'a 11.a.t.,
r
• Hane~ Rodi"

