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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                      

COMUNA IZVOARELE                                                               

CONSILIUL LOCAL 

Nr.3671 /23.03. 2022 
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei  IZVOARELE  2022 - 2027 

 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI IZVOARELE  

 

Având în vedere prevederile: 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Izvoarele, în calitatea sa de iniţiator, înregistrata sub 

nr.3670  din 23.03.2022 ; 

-Raportul de specialitate întocmit de compartimentul Juridic , înregistrat sub nr.3672 din   23.03.2022  

-Avizele  comisiilor de  specialitate ale consiliului local din data de _________2022 

           Ținând cont de: 

- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de 

instituire a Mecanismului de redresare și reziliență 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 

de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului 

- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin.(2) lit.e), completata cu  alin.4) lit.e), alin.14) , art. 139 alin.1) si art. 

196 alin.1) lit.a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 

2019, cu  modificarile si completarile ulterioare ș  

HOTARASTE: 

 

Art.1 – Aprobă Stategia de Dezvoltare a comunei Izvoarele 2022- 2027, conform Anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Secretarul comunei Izvoarele comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 

 

 PRIMAR , 

                                    GRIGORE   IOAN  -  PAUL 

 

Contrasemneaza, 

Secretar general – Diaconu Florica  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNEI IZVOARELE 

PRIMARIA  

Nr. 3670 / 23 .03.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

           cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Izvoarele  2022-2027 

 

Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunităţile pot să îsi creeze 

imaginea viitorului si pot concepe etapele necesare, în funcţie de resursele/potenţialele locale, pentru a 

realiza acel viitor. O asemenea viziune pe care acum suntem in masura sa o prezentam cetatenilor ,are 

in vedere principalele directii de dezvoltare ce ar trebui urmate. Aceste directii sunt aliniate strategiilor 

de dezvoltare regionala si nationala, dar si directivelor si principiilor europene. Procesul de formare si 

dezvoltare este unul complex si dificil, care trebuie sa inceapa printr-o strategie bine conturata , 

organizare, mobilizare si determinare la nivel  de comunitate,  pentru  o dezvoltare durabila. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Izvoarele pentru perioada 2022 - 2027 prezinta 

actiunile pe care  administratia locala le va initia,  pentru a crea conditiile necesare dezvoltarii viitoare 

a comunei  si  evidentiaza proiectele si oportunitatile pe care ni le ofera apartenenta la Uniunea 

Europeana si nu numai .   Avem nevoie de o viziune  clara , care sa ne permita ne orientam eforturile,  

dar si de o strategie care sa sublinieze principalele directii de dezvoltare prin valorificarea potentialului 

de absorbtie a finantarilor din surse publice (  europene, nationale, regionale si judetene ).  

           Prin urmare,  Strategia de dezvoltare locală a comunei Izvoarele va fi instrumentul de lucru 

al administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, decizia 

si acţiunea către obiective superioare sau către premisele unor astfel de obiective. 

De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei Izvoarele se doreşte a fi, in aceeaşi 

măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi in progresul economico-

social al comunei. 

 Strategia de dezvoltare locală , prin portofoliul de proiecte propus , va fi un ghid de prezentare 

a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodata direcţiile de dezvoltare specifice, şi în final 

detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale. 

Proiectului de hotărâre anexat,  vi-l supun aprobarii  conform competentelor dispuse prin art. 

129 alin.(2) lit.e), completata cu  alin.4) lit.e), alin.14) , art. 139 alin.1) si art. 196 alin.1) lit.a) din 

Codul Administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019, cu  modificarile 

si completarile ulterioare. 
 
 
 

Primar, 
 

Grigore Ioan Paul 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNEI IZVOARELE 

PRIMARIA  

Nr.3672 / 23.03.2022 
 

 

Raport de specialitate  

 la proiectul de hotarare privind aprobarea  
Strategiei de dezvoltare a comunei Izvoarele  2022 - 2027 

 

 

       Obiectivul strategic  al dezvoltarii locale a Unitatii Administrativ Teritoriale – Comuna Izvoarele, consta in 
cresterea bunastarii  si  calitatii vietii cetatenilor comunei  Izvoarele in vederea atingerii in 2027 a nivelului 
standardului mediu actual al cetatenilor din localitatile rurale  cu profil similar din Uniunea Europeana. 
       Pentru atingerea acestui  deziderat  strategic  au fost stabilite 7 obiective strategice  detaliate prin direcțiile 
de acțiune aferente fiecărui obiectiv, și anume : 
Direcţia strategică  de  dezvoltarenr. I - CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII prin INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ ȘI 
SUSTENABILĂ  
 În acest sens au fost formulate următoarele obiective specifice:  
Obiectiv I.1 - Modernizareainfrastructuriirutiereși de acces 
Obiectiv II.2 – Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare 
 
Direcţiastrategică de dezvoltarenr. II – DEZVOLTARE  EDUCAȚIONALĂ, cu următoareleobiectivespecifice:  
Obiectiv II.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui proces de învățare modern adaptat 
cerințelor pieței 
Obiectiv II.2 Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice pentru fiecare 
educațional 
Obiectiv II.3 Creșterea competințelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea  infrastructurii și dotarilor specifice 
Obiectiv II.4 Creșterea accesului la serviciile de educație și formare profesională pentru persoanele aparținând 
grupurilor  vulnerabile 
Obiectiv II.5. Modernizarea și îmbunățirea accesului la infrastructură sportivă educațională 
 
Direcţiastrategică de dezvoltarenr. 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 
Obiectiv III.2 Investiții publice în asigurarea unor sisteme de iluminat public performante și eficiente energetic  
Obiectiv III.3 Creșterea suprafețelor  de  spații verzi 
Obiectiv III.4 Reducerea emisiilor  de carbon  prinimbunătățirea 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 
 
Direcţiastrategică de dezvoltarenr. IV – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA INCLUZIUNII 
SOCIALE, cu următoareleobiectivespecifice:  
Obiectiv IV.1. Modernizareașidezvoltareaserviciilor de sănătate 
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Obiectiv IV.2. Investițiipubliceînasigurareainfrastructuriimedicale (centre de permanență, farmacii, 
cabinetemedicale diverse specializări 
Obiectiv IV.3. Susținereaformăriiprofesionale a personalului din domeniulasistențeisociale 
 
Direcţiastrategică de dezvoltarenr. V – DEZVOLTARE  CULTURALĂ, SPORTIVĂ  ȘI TURISTICĂ, cu următoarele 
obiective specifice:  
Obiectiv V.1. Promovarea activităților sportive prin dezvoltarea/reabilitarea/dotarea  infrastructurii  sportive  
Obiectiv V.2. Sprijinirea inițiativelor  sportive  
Obiectiv V.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 valoare a identității culturale locale prin acțiuni specifice de promovare, informare, 
cooperare 
Direcţiastrategică de dezvoltarenr. VI – ADAPTAREA  LA  NOILE  TEHNOLOGII, cu următoarele obiective 
specifice:  
Obiectiv VI.1. Dezvoltarea  de  proiecte Smart Village  
Obiectiv VI.2. Digitalizareas eviciilor publice la nivel  local  
Obiectiv VI.3. Dezvoltarea serviciilor  de e-administrație 
Obiectiv VI.4. Conținut  electronic relevant  pentru dezvoltarea turismului  rural  
 
Direcţiastrategică de dezvoltarenr. 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 
Obiectiv VII.3. Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor publice pentru  cetățeni. 
 Strategia  de dezvoltare a comunei  Izvoarele  se fundamentează 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 Izvoarele  un instrument metodologic și tehnic, pe 
baza căruia să se poată realize planificarea spațiala a teritoriului în context regional și național. 
 
 Pentru perioada  2021-2027 Comuna  Izvoarele , își propune să devină  un sat  european, cu un mediu 
economic  competitive și cu resurse umane capabile, pregătite professional și adaptate realității socio-
economice locale. Evoluția aceasta va putea  fi  posibilă plecând  de la obiectivele strategice  de dezvoltare pe 
termen  lung  ale  Regiunii  Sud  Muntenia : 
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, inclusiv a turismului balnear 
 În urma îndeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se intenționează ca în anul 2027, comuna 
Izvoarele  să devină un model de dezvoltare durabilă economică în județul  Prahova, bazat pe modernizarea 
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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 
Izvoarele pentru perioada 2022 - 2027. 
 
 

Secretar general, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


