
  
H O T Ă R Â R E A  nr. 24 

din 28.05.2021 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-

2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau 
 
 

       Consiliul Local al comunei Racoviteni,judetul Buzau,intrunit in 
sedinta ordinara in data de 28.05.2021 
 
   Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 72 / 21.05.2021  , intocmit de primarul comunei 
Racoviteni 
-Raportul de specialitate nr.73  /21.05.2021, intocmit de secretarul general al 
comunei Racoviteni,judetul Buzau 
-Rapoartele de avizare,nr. 74,75,76/21.05.2021 emise de comisiile de 
specialitate ale Consiliului local al comunei Racoviteni 
      Dispozitiile Legii nr. 52/2003,republicata privind transparenta decizionala 
in administratia publica; 
     Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei Orizonturi 
2013-2020-2030; 
     Art.11, alin.(4) din Legea 554/2004, a contenciosului administrativ 
republicata; 
     Procesul verbal de predare-primire nr. 953/10.05.2021    documentatiei 
contractate, anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare 
    Art.129, alin.(2)-lit e) completat cu prevederile alin.(4) lit. e), alin.(14) 
precum si prevederile art.139 alin.(1) si prevederile art. 196, alin.(1),lit.(a) din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
 
 HOTARASTE: 

 

 

R O MÂ N IA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RACOVIȚENI 

 
 
 



 
 
Art.1   Se aproba Strategia de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027,comuna 
Racoviteni, judetul Buzau,conform Anexei nr.2,care face parte integranta din 
prezenta hotarare; 
Art.2  Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste primarul comunei 
Racoviteni,judetul Buzau,prin aparatul de specialitate 
Art.3  Hotararea poate fi atacata in instanta, conform procedurilor si 
termenelor prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ; 

     Art.4 .  Secretarul general al comunei va asigura publicitatea şi va comunica 
prezenta hotărâre: 

 Primarului comunei – spre ştiinţă; 
  Compartimentului Contabilitate, taxe şi impozite locale, achiziţii 

publice – spre ştiinţă şi conformare; 
  Instituţiei Prefectului - Judeţului Buzău  
 Responsabilului cu pagina de site a primăriei. 

 
 

Presedinte sedinta 
   Consilier local 
Dumitrascu Georgica 
 
 

                                                                             Contrasemnează ,  
                                                                              Secretar general ,  

                                               
                                                            Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 

 
 
 
 

 
Această     hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Racoviteni, judeţul Buzău, în şedinţa <<ordinară>> 
din data de  28.05.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G.    nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de, ____9___.voturi „pentru”, ___0_____ voturi „împotrivă'”, __0_______  şi voturi 
„abţineri”, din___9_____ consilieri prezenţi , din numărul total de 9 consilieri  în funcţie. 

 
 
 
 
 



 
 

 
    Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 
     
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 
LOCAL NR. 24 /28.05.2021   

0 1 2 3 
Nr. 
Crt. 

Operatiuni effectuate  Data: ZZ/LL/AA  Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura  

1 Adoptarea hotararii s-a făcut 
cu majoritatea simplă 
/absolute/ calificată  

28/05/2021  

2 Comunicată către primar  02/06/2021  
3 Comunicată către prefectul 

judeţului  
03/06/2021  

4 Aducerea la cunoştinţă 
publică  

03/06/2021  

5 Comunicarea numai în cazul 
celei cu character individual  

  

6 Hotărarea devine obligatorie 
sau produce efecte juridice 
dupa caz   

02/06/2021  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul│administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare:  
^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 
sau simplă, după caz.    
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate 
în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două 
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.“                                   ^2) Art. 197 alin. (2): 
„Hotărârileconsiliului local se comunică primarului.“  
^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...   
^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.“  
^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“ 
^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică.“  
^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.“           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
PROIECT DE H O T Ă R Â R E   nr. 24 

din 21.05.2021 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-

2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau 
 
 

       Primarul comunei Racoviteni,judetul Buzau, 
 
   Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 72 / 21.05.2021  , intocmit de primarul comunei 
Racoviteni 
-Raportul de specialitate nr. 73 /21.05.2021, intocmit de secretarul general al 
comunei Racoviteni, judetul Buzau 
-Rapoartele de avizare nr.74,75,76/21.05.2021 emise de comisiile de 
specilaitate ale Consiliului local al comunei Racoviteni 
      Dispozitiile Legii nr. 52/2003,republicata privind transparenta decizionala 
in administratia publica; 
     Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei Orizonturi 
2013-2020-2030; 
     Art.11, alin.(4) din Legea 554/2004, a contenciosului administrativ 
republicata; 
     Procesul verbal de predare-primire nr.   953/10.05.2021     documentatiei 
contractate,anexa 1, parte integranta la prezenta hotarare 
    Art.129, alin.(2)-lit e) completat cu prevederile alin.(4) lit. e), alin.(14) 
precum si prevederile art.139 alin.(1) si prevederile art. 196, alin.(1),lit.(a) din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

 

 

R O MÂ N IA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RACOVIȚENI 

 
 
 



 
 
 
 PROPUNE: 
 
Art.1   Se aproba Strategia de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027,comuna 
Racoviteni, judetul Buzau,conform Anexei,care face parte integranta din 
prezenta hotarare; 
Art.2  Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste primarul comunei 
Racoviteni,judetul Buzau,prin aparatul de specialitate 
Art.3  Hotararea poate fi atacata in instanta, conform procedurilor si 
termenelor prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ; 

     Art.4 .  Secretarul general al comunei va asigura publicitatea şi va comunica 
prezenta hotărâre: 

 Primarului comunei – spre ştiinţă; 
  Compartimentului Contabilitate, taxe şi impozite locale, achiziţii 

publice – spre ştiinţă şi conformare; 
  Instituţiei Prefectului - Judeţului Buzău  
 Responsabilului cu pagina de site a primăriei. 

 
 

 
Primar, 
MANU VERGILIUS-LUIS 
 
 
 

                                                                                      Contrasemnează ,  
                                                                                      Secretar general ,  

                                               
                                                                     Ghioca Amalia-Cleopatra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL  BUZAU 
COMUNA  RACOVITENI 
PRIMAR 
Nr inreg  72/21.05.2021 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027, 

comuna Racoviteni, judetul Buzau 
 

       Doamnelor și domnilor consilieri, 
 
         De la bun început trebuie spus că  fără o strategie, nu te poți dezvolta ca unitate administrativ - 
teritorială, nu poți atrage investitori și nici fonduri europene. Toți cetățenii comunei și contribuabilii vor 
să știe ce vrei sa faci “mâine”, iar Strategia de Dezvoltare Locală este o formă modernă de a  explica 
acest lucru. 
       Procesul de formare și dezvoltare este unul complex și dificil. Pornirea o reprezintă strategia, dar 
continuarea înseamnă: organizare, oameni pregătiți care să înțeleagă rolul și locul lor în cadrul 
colectivității noastre și nu în ultimul rând determinarea noastră, a tuturor, pentru o dezvoltare locală 
durabilă. 
       Cetățenii comunei Racoviteni merită să trăiască într - un spațiu care se dezvoltă inteligent și 
armonios, fiind cel mai important punct de legătură pe calea ferată cu Europa centrală și de vest al 
României. 
        Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei Racoviteni  vom da cetățenilor 
posibilitatea de a - și aduce contribuția la creșterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine și de a avea 
un cuvânt de spus – acționând împreună cu toate sectoarele comunității pentru a crea un viitor cât mai 
durabil. 
        Acest document este un răspuns al comunității și oferă oportunitatea reală de a identifica și de a 
adopta practici ale dezvoltării durabile locale. Cred că fiecare generație își are propriile provocări, iar de 
- a lungul istoriei acestea s - au confruntat cu responsabilități diferite. Responsabilitatea generației 
actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generațiilor care ne vor urma 
posibilitatea de a se bucura de minimum de cerințe pentru o viață sănătoasă. 
       Strategia de dezvoltare a comunei Racoviteni pentru perioada 2021  – 2027 prezintă acțiunile pe 
care administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare dezvoltării viitoare a comunei 
Racoviteni  si relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă intrarea României în Uniunea 
Europeană. 
      Ca parte a comunității europene, comuna Racoviteni are nevoie de o viziune clară pentru a putea 
orienta eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze principalele direcții de dezvoltare prin 
valorificarea potențialului de absorbție a finanțărilor din surse publice (europene, naționale, regionale și 
județene) precum și din resurse private.  



 
 
          O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în măsură să o prezentăm cetățenilor, are în vedere 
principalele direcții de dezvoltare ce ar trebui urmate.  Aceste direcții sunt aliniate strategiilor de 
dezvoltare regională și națională, dar și directivelor, valorilor și principiilor europene. Fără îndoială că  
viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni - l face așa cum îl dorim este obligatoriu să 
urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite principii și valori.  
           Acestea trasează principalele atribute ale acțiunii noastre pentru găsirea celor mai potrivite 
direcții de dezvoltare care, odată implementate, vor asigura o schimbare în bine.  
          Strategia comunei Racoviteni pentru anii 2021 – 2027 își propune să aducă toți factorii implicați în 
îndeplinirea sa, la o stare de colaborare sub aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a 
Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027, atât cu  resursele proprii, cât și a celor ce pot veni din 
exteriorul unității administrativ - teritoriale.  
 
 
 
 
 

Primar, 
Manu Vergilius-Luis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 
JUDEȚUL  BUZAU 
COMUNA  RACOVITENI 
Nr inreg 73/21.05.2021 
 
                                                       RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 
2021-2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau 

 
 Obiectivul strategic al dezvoltării locale a Unității Administrativ Teritoriale Comuna 
Racoviteni constă în creșterea bunăstării și calității vieții cetățenilor comunei Racoviteni 
în vederea atingerii în anul 2027 a nivelului standardului mediu actual al cetățenilor din 
localitățile rurale cu un profil similar din Uniunea Europeană. 
 Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite zece obiective 
strategice, și anume : 

- Îmbunătăţirea accesibilității şi serviciilor de bază din comuna Racoviteni; 
- Dezvoltarea echilibrată a economiei locale; 
- îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate şi favorabile incluziunii în educaţie, 

formare şi învățarea pe tot parcursul vieţii; 
- Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul; 
- Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient şi diversificat care să asigure 

securitatea alimentară; 
- Dezvoltarea serviciilor sanitare şi sociale; 
- Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură şi sport;  
-  Fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetăţenilor; 
- Dezvoltarea capacității administrative; 
- Dezvoltarea cooperării şi asocierii. 
    În urma îndeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se intenționează ca în 
anul 2027, comuna Racoviteni să devină un model de dezvoltare durabilă economică 
în județul Buzau, bazat pe modernizarea 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 hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe  
perioada 2021-2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau 
 
         
 

Secretar general, 
Ghioca Amalia-Cleopatra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 

Comisia  pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului,urbanism,protectia 
mediului si turism 

 
AVIZUL 

 
 

Nr.  74   din 21.05.2021    pentru P.H.C.L nr   24./ 21.05.2021    privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 
locala pe perioada 2021-2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau 

 
 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
               Comisia-pentru agricultura,activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, 
urbanism,protecti mediuui si turism adopta urmatorul AVIZ  
    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr.24/21.05.2021 privind privind   

aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau fără 
amendamente. 

    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Zamfirescu Dorel 

                                                                           Secretarul Comisiei  
 Dumitru Daniela 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
    
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  pentru invatamant ,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protecti copii,tineret si 

sport 
 

AVIZUL 
Nr. 75 din 21.05.2021pentru P.H.C.L nr.24./21.05.2021    privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 

pe perioada 2021-2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau 
  
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protectie copii,tineret si 
sport   adoptă următorul aviz. 

    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 21/21.05.2021 privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau fără 

amendamente. 
    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Chelu Camelia 

                                                                         Secretarul Comisiei  
 Samoila Dorin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  juridica si de disciplina,munca si protective sociala 

 
AVIZUL 

Nr. 76 din 21.05.2021 pentru P.H.CL nr24./21.05.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe 
perioada 2021-2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau 

  
 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
Comisia juridica si de disciplina,munca si protective sociala adoptă următorul aviz. 

    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 24/21.05.2021 privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027,comuna Racoviteni, judetul Buzau 

 fără amendamente. 
    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
 
 
 
 
         Preşedintele Comisiei  
        Stroe Nicoleta-Mariana 

                                                                       Secretarul Comisiei 
        Ungureanu Iulian-George 
 
 
 
 
 
 
 


	- Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură şi sport;

