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Hotir0rea

din
privind Strategia de Dezvoltare Locald

a comunei Tormac pentru perioada

ZOl5-2020

Consiliul Local al comunei Tormac, jud. Timiq
Yil:zdnd expunerea de motive nr.283l I 24.07.2017 a d-lui Csaki Karol Ion Lucian, primarul comunei
Tormac, privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locald a comunei Tormac pentru perioada 20152020;
in contextul realitdfilor economico-sociale qi politice actuale prezentul document se
constituie in " instrument de lucru pentru organizarca activitS{ilor, prioiitizareainvesti}iilor qi
gestionarea eficientl a resurselor, instrument care sd fundam e:ntezi dezvoltarea, promovarea gi
implementarea unor proiecte ce vor contribui la progresul general al comunei.
Strategia de Dezvoltare a comunei Tormac va fi instrumentul de lucru al
administratiei publice locale agreatde intreaga comunitate locald care va orienta gdndirea
,
decizia qi acfiunea cdtre obiectivele superioare sau cdtre premisele obiectivelo., fdr6 ca pe
parcurs sd existe abateri datorate urgenfelor sau avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in
anumite momente.
Strategia de Dezvoltare a comunei Tormac va fi un ghid de prezentare a tuturor
obiectivelor de dezvoltare indicdnd totdati direc{iile de dezvoltur. rp.iifice si in final detaliate
in ac{iuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraliei publice locale;
intemeiul art.46 alin. (1) qi 115 alin. (1), lit. b) din Legea administraliei publice locale nr.
21 5 12001 republicatd, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Tormac adopti prezenta hotirire

Art. 1.- (1) Se aprobd Strategia de Dezvoltare Locald a comunei Tormac pentru perioada 2015-

2020, conform anexei 1 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre;

Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunicd in mod obligatoriu, in termenul
prevdzut de lege, prezenta hotdr0re, primarului comunei Tormac, qi prefectului judelului Timiq qi
se
aduce la cunoqtinld publicd prin afiqare, precum qi prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.tormac.ro.
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