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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

HOTĂRÂREA 
Nr. 20 din data de 30.03.2021 

Privind aprobarea prelungirii valabilităţii Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 
a Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30.03.2021, orele 

Analizand Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, initiate si semnate de dl. Primar al 
Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

A vând în vedere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2021, Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei 
Tărlungeni 2014-2020 a expirat; 

Ţinând cont de faptul că documentul mai sus menţionat reprezintă baza strategică pentru fundamentarea 
proiectelor iniţiate în comunitate, precum şi un reper atât pentru autorităţile naţionale în privinţa fundamentării 
programelor de finanţare, cât şi pentru autorităţile regionale/judeţene şi potenţiali investitori publici sau privaţi, iar 
elaborarea documentului porneşte de la profilul socio-economic al comunităţii, realizat prin analiza cantitativă şi 
calitativă a condiţiilor existente şi a tendinţelor înregistrate într-un interval de timp, acoperind toate domeniile de 
dezvoltare economică şi socială; 

A vând in vedere faptul ca pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală este necesară o sumă cuprinsă 
între 15.000-140.000 de lei, în funcţie de complexitatea acesteia şi o perioadă cuprinsă între 3-6 luni, iar până Ia 
aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli şi cuprinderea în acesta a sumei necesare pentru elaborarea noii 
Strategii de Dezvoltare Locală, e necesara o prelungire a valabilitatii Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei 
Tarlungeni existente; 

În temeiul Raportului de specialitate al Administratorului Public al Comunei Tarlungeni, înregistrat cu nr. 
4836/19.03.2021 (nr. De inreg. CL 72/19.03.2021) sial faptului ca Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 poate 
fi consultată pe site-ul oficial al Comunei Tărlungeni (strategi e locala tarlungeni 2014 2020.pdf 
( comunatarlungeni.ro )); 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit."b", alin. 4, lit. "e" din Ordonanta de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

Vazand Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local al Comunei 
Tarlungeni; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
În baza art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. e, art. 196 alin. (1) Iit. a) si art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 : Consiliul Local al Comunei Tărlungeni aproba prelungirea valabilităţii Strategiei de Dezvoltare 
Locală a Comunei Tărlungeni 2014-2020, prin prelungirea valabilitatii Hotărârii Consiliului Local al Comunei 
Tărlungeni nr. 61 din data de 29 septembrie 2017, până la data de 31.12.2021. 

Art. 2 : Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Tărlungeni, prin aparatul sau 
de specialitate. 

Art. 3: Secretarul General al UAT Comuna Tărlungeni va comunica prezenta hotărâre : 
• Instituţiei Prefectului, Jud. Brasov; 
• Primarului Comunei Tărlungeni; 
• şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local şi/sau pe pagina de internet 

proprie. 
Art. 4: Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 17 voturi« pentru», O« împotriva» si O abtineri din 

numarul total de 17 consilieri in functie, 17 consilieri locali fiind prezenti. 
Art. 5: Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în 

condiţiile Legii nr. 554/2004, cu mod_i_ţi.<>ăl'~p.letările ulterioare. 
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Nr. DATA 
Semnătura persoanei 

Crt. 
OPERAŢIUNI EFECTUATE 

ZZ/LL/AN 
responsabile să efectueze 

procedura 

o. 1 2 p:)3 

1. Adoptarea hotărârii 30/03/2021 m 
Comunicarea către Primarul 

I 
2. 

Comunei Tărlungeni 
05/04/2021 t~ 

3. 
Comunicarea către Prefectul 

. .... ./04/2021 ~f' judeţului Braşov 

4. Aducerea la cunoştinţă publică . .... ./04/2021 www.comunatarlungeni.ro 

5. 
Comunicarea, numai în cazul -- --
celei cu caracter individual 

6. Hotărârea devine obligatorie sau 
09/04/2021 

produce efecte juridice. după caz 


