
 

Județul Constanța 

Primarul comunei Topraisar 

 

PROIECT DE HOTARÂRE 
Nr. 3 din 07.01.2021 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Topraisar  
pentru perioada 2021-2027 

 
STELIAN GHEORGHE – Primarul comunei Topraisar, jud. Constanţa, validat prin 

Incheierea nr. 1960/21.10.2020 a Judecătoriei Mangalia  
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
d)    art. 25 lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
e)    art. 129 alin. (4) lit. e), art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;  
f)  art. 3 alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 
Ținând cont de faptul că programarea dezvoltării locale reprezintă o acțiune deosebit de 

complexă, ce presupune consultări și un parteneriat puternic între actorii din unitatea 
administrativ-teritorială care participă la activitățile social-economice și culturale locale și luând 
în considerare faptul că direcțiile de dezvoltare strategice, precum și alte elemente ale Strategiei 
trebuie revizuite periodic, astfel încât obiectivele stabilite să țină cont de evoluția macroeconomică 
la nivel național, de starea economiei la nivel regional și local, precum și de părerile actorilor 
locali cu privire la implementarea fiecărui proiect. 
 In temeiul art. 136  alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
                 

PROPUN: 
 

       Art. 1. Se aprobă „Strategia de dezvoltare locală a comunei Topraisar pentru perioada 2021-
2027” conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.      .       
        Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Topraisar și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa:  www.primariatopraisar.ro     
 

 Prezentul proiect de hotărâre va fi supus în dezbatere în şedinţa Consiliului Local 
Topraisar, în vederea adoptării unei hotărâri. 
 
TOPRAISAR: 07.01.2021 
      
 
 

Inițiator, 
PRIMARUL COMUNEI TOPRAISAR, 

 
 …………………………….……… 

                  Stelian GHEORGHE 

Avizat pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 


