
ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI

CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA Nr, 99 din 15.10.2021
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare LocalS 2O2t-2027 a Comunei polovragi, judelul Gorj

Consiliul Local al comunei polovragi, judelul Gorj,
Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotir6re nr. g139/06 .og.zozt,
- Art. 129 alin. (2) lit b), alin. (4) lit. e) din oUG nr. 57l2otg privind Coduladministrativ, cu

modificirile gi completSrile ulterioare,
- Regulamentul (UE) nr. L3Otl2OLl al Parlamentului European 9i al Consiliului din 17

decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionalS 9i dispoziliile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investiliile pentru cregtere economici gi locuri de
muncS gi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. hO$O/ZOO6,

- Regulamentul (UE) nr. L30512013 al Parlamentului European gi al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurali acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare ruralS (FEADR) gi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
t698/2005 al Consiliului,

- Legea nr,35Ol2O01 privind amenajarea teritoriului gi urbanismului gi de elaborare gi

actualizare a documentaliilor de urbanism, cu modificlrile gicompletirile ulterioare,
- Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de

aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismului gi de
elaborare gi actualizare a documentaliilor de urbanism, cu modificdrile gi completirile
ulterioare,

- Prevederile Legii nr. 24l2OO0 privind normele de tehnici legislat[vd pentru elaborarea
actelor normative, republicat5, cu modificirile pi completirile ulterlbare,

- Raportul de specialitate nr. BL4O|O6.O9.2O2L,

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local polovragi,

in temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1,) 9i alin. (5)) art. ,196 alin. (1) lit.
a)din OUG nr.57/20L9 privind Codul Administrativ, cu modificirile gi completSrile ulterioare,

HOTARASTE

Art. L. Se aprobi Strategia de Dezvoltare Dezvoltare Locali 2021,-2027 a Comunei polovragi,
judelul Gorj conform Anexei care face parte integranti din prezenta hotd16re.



Art.2.Prevederileprezenteihot6r6rivorfiduselaindepliniredecitreprimarulcomunei
Polovragi, judetut Gorj'

Art.3.PrezentahotSr6revaficomunicatSpringrijasecretaruluigeneralalcomunei
primaruluilocalitS}iigilnstitu}ieiPrefectuluiGorjinvedereaexercitSriicontroluluidelegalitate

-'gi 
va fi publicati pe pagina de internet a comunei Polovragi https://comunapolovragi'ro'

Hotir6rea a fost adoptati in 5edinla extraordinari de indati a consi,urui Locar porovragi din

data de 15.1O.2O2Lcu g voturi pentru, 0 voturi impotrivi, 0 ablineri din 9 consilieri prezenli din

11 consilieri in funclie

PRESEDINTE DE SEDINTA,

GEORGESCU AURELIAN

Contrasemneazi pentru legalitate'

Secretar general comunS,

B5ditra Liliana-Elena
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