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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinești pentru
perioada 2014 – 2020, editia revizuita 2018
Consiliul Local al municipiului Moinești, județul Bacău;
Având în vedere:
- Raportul de Specialitate nr. 18991/29.05.2018 al Biroului Proiecte. IT și Strategii de
Dezvoltare și Promovare din cadrul Primăriei municipiului Moinești;
- Expunerea de motive nr. 18990/29.05.2018 a Primarului municipiului Moinești;
- H.C.L. nr. 68/19.05.2018 privind aprobarea revizuirii Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă
a Municipiului Moinești pentru perioada 2014 – 2020;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Văzând raportul Comisiei juridică, de disciplina, de munca, protecție socială, protecție copii,
turism și sport, al Comisiei pentru activități economico-financiare, social-culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie și al Comisiei pentru activități de amenajare a teritoriului, urbanism, gospodărie
comunală și protectia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Moinești;
În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. b, raportat la alin. (4) lit. e, art. 45 alin. (1), art.48
al (2) si art.115 alin.(1), lit.b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Strategia Locala de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinești pentru
perioada 2014 – 2020, editia revizuita 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Moinești, instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea
Consiliului Local vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Bacău, Primarului
municipiului Moinești, Biroului Proiecte. IT și Strategii de Dezvoltare și Promovare și va fi adusă la
cunoștință publică, în condițiile legii.
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BIROUL PROIECTE. IT. STRATEGII DE DEZVOLTARE SI PROMOVARE

Nr. 18991/29.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
Municipiului Moinesti pentru perioada 2014-2020, editia revizuita 2018.
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moineşti este interesata cu prioritate de
dezvoltarea locală şi, în acest sens, de o abordare unitară a acestui obiectiv. În acest context, s-a impus
elaborarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moineşti pentru perioada 20142020. Aceasta va constitui documentul-cadru, pe termen mediu şi lung, pentru stabilirea planului de
acţiune locală pentru dezvoltarea durabilă, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi
pregătirea portofoliului local de proiecte ce vor avea în vedere direcţiile perioadei 2014 – 2020 de
programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.
Astfel, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinesti 2014-2020 constituie un
instrument modern de administrare a localitatii cu ajutorul caruia Unitatea Administrativ Teritoriala
Municipiul Moinesti va fi in masura sa asigure coerenta actiunilor sale in procesul de absortie a
fondurilor europene precum si a altor surse se finantare. In concluzie, Strategia de Dezvoltare Locala
a localitatii constituie baza justificarii proiectelor.
Acest document (Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinesti 2014-2020) a fost
elaborat în anul 2013 si revizuit in 2017 prin HCL nr. 68./19.05.2017.
La nivelul conducerii Unitatatii Administrativ Teritoriale municipiul Moinesti exista intentia
depunerii

unui

proiect

pe

POR/2018/13/13.1/1/7

regiuni,

POR/2018/13/13.1/1/ITI

și

POR/2018/13/13.1/1/SUERD Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectivul Specific 13.1
- Imbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, ca urmare a publicarii
versiunii finale a Ghidului Solicitantului ( martie 2018) mai sus mentionat.
Apelul de proiecte cu nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI se adresează orașelor și
municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu excepția municipiilor reședință de județ, din șapte regiuni
de dezvoltare ale României.
Prin O.S. 13.1 se urmăreşte, concomitent, îmbunătăţirea serviciilor sociale şi/sau educaţionale
şi/sau culturale şi/sau recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din
orașele/municipiile de mici dimensiuni, cu implicații asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, în
general. Avantajul acestei abordari integrate a problemelor din oraşe (servicii sociale, educaţionale,

culturale, recreative şi infrastructura publică urbană subdimensionate şi/sau nemodernizate etc) este
reprezentat de faptul că se pot soluţiona simultan mai multe cerințe și necesități ale populației, între
care există relaţii de interdependenţă, contribuindu-se astfel la îndeplinirea viziunii de dezvoltare a
respectivelor orașe/municipii.
Astfel, prin aceasta noua linie de finantare vor putea fi realizate tipuri de investitii din
categoria

Îmbunătăţirii

serviciilor

sociale,

educaţionale,

culturale

și

recreative,

(construire/reabilitare/ modernizare/extindere a cladirilor destinate utilizarii publice pentru servicii de
zi, educative, culturale si recreative, cu scopul de a creea, imbunatati sau extinde serviciile de baza,
inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice) si din Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane
(crearea/ modernizarea spatiilor publice ( parcuri, spatii verzi, spatii publice, locuri de joaca pentru
copii, alei pietonale, strazi, trotuare, piste pentru biciclisti)
Tinand cont ca aceasta linie de finantare este lansata de curand ( martie 2018) si o parte din
proiectele pe care le dorim a fi realizate pe acest Program si Axa nu se regasesc in Strategia de
Dezvoltare Locala a Municipiului Moinesti, cunoscand faptul ca una din conditiile de eligibilitate se
refera la proiectele a caror activități sunt corelate cu necesitățile și prioritațile prevăzute în
Strategiile de Dezvoltare Locală ale oraşelor/municipiilor, se impune revizuirea documentului
mentionat anterior.
In decembrie 2017, Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Moinesti a depus Proiectul
„Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala (SDL) Municipiul Moinesti destinata zonelor urbane
marginalizate (ZUM) si zonelor urbane functionale aferente” prin Programului Operaţional Capital
Uman 2014 – 2020 (POCU), ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
- orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1„Reducerea numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă,
prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contexul mecanismului de DLRC”
Proiectele POR și POCU ce vor fi propuse spre finanțare în cadrul Strategiilor DLRC vor viza
investiţii complementare axate atât pe infrastructura (de locuire - locuinţe sociale, infrastructura
socială - educaţie, sănătate, servicii sociale, amenajarea spațiului urban degradat şi/sau ale spațiilor
publice urbane, etc.) cât și pe servicii (măsuri destinate încurajării ocupării - inclusiv prin activităţi
de economie socială de inserţie și dezvoltării serviciilor socio-medicale la nivel comunitar, inclusiv
implementarea unor activităţi de dezvoltare comunitară integrată - informare/consiliere/mediere etc.).
Prin aceasta Strategie au fost stabilite obiective (un obiectiv general si obiective specifice) un plan de
actiune care urmareste indeplinirea unor masuri, precum si o lista indicativa de interventii.
Documentul de fată își propune revizuirea strategiei aprobată prin H.C.L. nr. 68/19.05.2017
prin adaptarea acestuia la conținutul şi orientările actualelor documente de programare aferente

perioadei 2014-2020. Acesta se va completa cu informații relevante si actuale, aferente perioadei
ulterioare prin reorganizarea direcțiilor şi obiectivelor de dezvoltare, precum și a portofoliului de
proiecte strategice, astfel încât acestea să corespundă într-o mai bună măsură contextului actual.
Prin urmare, prezentul document nu urmărește elaborarea unei noi strategii, ci doar
revizuirea/completarea strategiei existente cu informații actuale, astfel încât acestea să corespundă
într-o mai buna măsura contextului programatic actual, competențelor si atribuțiilor legale ale
autorităților publice locale.
În acest context precizam urmatoarele:
1. Cap. I – Profilul demografic, social si economic al municipiului Moinesti, Cap. II – Analiza SWOT,
nu vor fi modificate, intrucat nu au intervenit evenimente majore care sa justifice o astfel de
interventie.
2. Cap. III. Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinești pentru perioada 20142020, respectiv Subcapitolul I. Orientări strategice la nivel european şi national, 1.4. Strategii
relevante la nivel local (s-a introdus Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) Municipiul Moinesti
destinata zonelor urbane marginalizate si zunelor urbane functionale aferente), Subcapitolul III.
Obiective strategice, obiective operaţionale, măsuri (s-au introdus masuri conform POR 2014-2020
Axa 13.1) Cap. IV – Portofoliul de proiecte strategice (impreuna cu anexa acestui document), precum
si Cap. VI – Indicatori de monitorizare si evaluare a strategiei vor fi corelate/completate cu
informatii

actuale.

Celelalte

subcapitole

din

capitolul

mai

sus

mentionat

raman

neschimbate.(respectiv subcapitolul I. Orientări strategice la nivel european şi national, subcapitolul
II. Viziunea de dezvoltare (orizont 2027), subcapitolul V. Planul de acţiune)
Mentionam faptul ca revizuirea strategiei se va face cu respectarea procedurii de transparenta
decizionala si va fi supusa dezbaterii publice, in conditiile legii.
Toate aceste aspecte impun aprobarea de către Consiliul Local Moinesti a revizuirii Strategiei
Locale de Dezvoltare Durabila a Municipiului Moinesti pentru perioada 2014 – 2020.
Sef Birou Proiecte. IT. Strategii de Dezvoltare si Promovare
ing. Mihai Armenu

Octavian Vinghiac
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Nr. 18990/29.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului
Moinesti pentru perioada 2014-2020, editia revizuita 2018.

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinesti 2014-2020 constituie un instrument
modern de administrare a localitatii, cu ajutorul caruia Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul
Moinesti va fi in masura sa asigure coerenta actiunilor sale in procesul de absortie a fondurilor
europene precum si a altor surse se finantare. In concluzie Strategia de Dezvoltare Locala a localitatii
constituie baza justificarii proiectelor.
Acest document, respectiv Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moinesti 20142020 a fost elaborat în anul 2013 si revizuita in 2017 prin HCL nr. 68./19.05.2017.
La nivelul conducerii Unitatatii Administrativ Teritoriale municipiul Moinesti exista intentia
depunerii

unui

proiect

pe

POR/2018/13/13.1/1/7

regiuni,

POR/2018/13/13.1/1/ITI

și

POR/2018/13/13.1/1/SUERD Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectivul Specific 13.1
- Imbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, ca urmare a publicarii
versiunii finale a Ghidului Solicitantului, mentionat anterior.
Prin O.S. 13.1 se urmăreşte, concomitent, îmbunătăţirea serviciilor sociale şi/sau educaţionale
şi/sau culturale şi/sau recreative, precum și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din
orașele/municipiile de mici dimensiuni, cu implicații asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, în
general. Avantajul acestei abordari integrate a problemelor din oraşe (servicii sociale, educaţionale,
culturale, recreative şi infrastructura publică urbană subdimensionate şi/sau nemodernizate etc) este
reprezentat de faptul că se pot soluţiona simultan mai multe cerințe și necesități ale populației, între
care există relaţii de interdependenţă, contribuindu-se astfel la îndeplinirea viziunii de dezvoltare a
respectivelor orașe/municipii.
In decembrie 2017 Unitatea Administrativ Teritoriala municipiul Moinesti a depus proiectul
„Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala (SDL) Municipiul Moinesti destinata zonelor urbane
marginalizate (ZUM) si zonelor urbane functionale aferente” prin Programului Operaţional Capital
Uman 2014 – 2020 (POCU), ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”

- orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1„Reducerea numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă,
prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contexul mecanismului de DLRC”
Proiectele POR și POCU ce vor fi propuse spre finanțare în cadrul Strategiilor DLRC vor viza
investiţii complementare axate atât pe infrastructura (de locuire - locuinţe sociale, infrastructura
socială - educaţie, sănătate, servicii sociale, amenajarea spațiului urban degradat şi/sau ale spațiilor
publice urbane, etc.) cât și pe servicii (măsuri destinate încurajării ocupării - inclusiv prin activităţi
de economie socială de inserţie și dezvoltării serviciilor socio-medicale la nivel comunitar, inclusiv
implementarea unor activităţi de dezvoltare comunitară integrată - informare/consiliere/mediere etc.).
Prin aceasta Strategie au fost stabilite obiective (un obiectiv general si obiective specifice), un plan
de actiune care urmareste indeplinirea unor masuri, precum si o lista indicativa de interventii.
Avand in vedere faptul ca acest proiect se doreste a fi depus in cadrul Programului si pe Axa
prioritara mai sus mentionata, iar una din conditiile de eligibilitate se refera la proiectele a caror
activități sunt corelate cu necesitățile și prioritațile prevăzute în Strategiile de Dezvoltare Locală
ale oraşelor/municipiilor, se impune revizuirea documentului mentionat anterior.
Documentul de fată își propune revizuirea strategiei aprobată prin H.C.L. nr. 68/19.05.2017
prin adaptarea acestuia la conținutul şi orientările actualelor documente de programare aferente
perioadei 2014-2020. Acesta se va completa cu informații relevante si actuale, aferente perioadei
ulterioare, prin reorganizarea direcțiilor şi obiectivelor de dezvoltare, precum și a portofoliului de
proiecte strategice, astfel încât acestea să corespundă într-o mai bună măsură contextului actual.
Toate aceste aspecte impun aprobarea de către Consiliul Local Moinesti a revizuirii Strategiei
Locale de Dezvoltare Durabila a Municipiului Moinesti pentru perioada 2014 – 2020.

PRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU

