
HOTĂRÂREA Nr.33
Din 25 septembrie 2017

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei TREZNEA în
perioada 2017 – 2020.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
Întrunit în șediță ordinară,

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Treznea, d-ul Oros Cristian

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei TREZNEA 2017 – 2020,
JUDEŢUL SĂLAJ lucrare elaborată de de INWAY CONSULTANȚĂ ȘI
PROIECTARE. în baza contractului nr.2449 din 14.09.2017

- Raportul secretarului comunei Treznea, privind aprobarea Strategiei de
dezvolatre a comuneiTreznea, 2017 - 2020, înregistrat sub nr.4065 din 21.09.2017;

- prevederile: Hotărârea Guvernului nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru
aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare
de utilităţi publice;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea care
este favorabil;

- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public;

- prevederilor art.36 alin.(2) lit.b),alin.4) lit.d) şi e) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă Strategiei de dezvoltare locală a comunei Treznea 2017 –
2020, lucrare elaborată de INWAY CONSULTANȚĂ ȘI PROIECTARE în baza
contractului nr.2449 din 14.09.2017 conform Anexei lahotărâre.
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinrea prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul comunei TREZNEA, domnul OROS CRISTIAN.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului – Judeţului SĂLAJ
- Consiliului Judeţean SĂLAJ
- Cetăţenilor comunei prin afişare publică
- Compartimentul financiar – contabil
-Consilierilor locali și locitorilor comunei ;
- Se afişează pe pagina de WEB
-dosar de ședință
-dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZA
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti :-
Voturi pentru ……...9
Voturi împotrivă –


