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DECIZIE nr.3/1
din 23 iulie 2020

Cu privire la aprobarea Plqnului strategic de dezvoltare socio-economicd

a cimunei fvanceu, pentru anii 2021-2026

Pentru imbundtdlirea condiliilor social-economice de trai a populaliei Comunei Ivancea, r-

nul Orhei, realizareabalanfei aspectelor economice, sociale, ecologice gi culturale in dezvoltarea

Comunei Ivancea, r. Orhei, cabazd a ridicdrii calitalii vielii gi asigurdrii dezvoltdrii ascendente

durabile a comunitSjii pentru o perioadd indelungatd, in rezultatul consultdrilor publice cu

cetalenii prin plasarea proiectului de decizie pe pagina web a primdriei comunei Ivancea, in

temeiul art.4l-49 dinLegeanr. 100/2017cuprivirelaactelenormative,art.10,art.118-126din
Codul Administrativ nr.1l6l20l8, Legea nr. 23912008 privind transparenfa in procesul

decizional, art. 14 alin.2,lit. p) al Legii privind administratia publicd locald m. 43612006, avizul

comisiei consultative de specialitate in problemele sociale (inv6l5rnant, cultur6, sdndtate, turism,

spor1. culte), Consiliul comunal Ivancea DECIDE:
l. Se aprobd Planul strategic de dezvoltare socio-economicd a comunei lvancea, pentru

unii 202 t-2026, in continuare Plan strategic. (Planul strategic se anexeaz6).

2. Autoritatea executivd a Administraliei publice locale Ivancea va asigura, in limitele

competenlelor gi a termenilor stabilili, implementarea prevederii Planului strategic,

3. Autoritatea executivd a Administraliei publice locale Ivancea va elabora qi va include in

programele proprii de activitate acliuni concrete pentru implementarea Planului strategic, care

vor fi actualizate anual.

4. Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor

locale.

5. Controlul indeplinirii prezentei Decizii se pune in seama primarului comunei, dl B.

OchiEor.

Serghei $CHILINIUC
,/7'otrru-s

Clont

Qfuffiz+'Secreta Nadejda COVALI
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Consiliul local Ivancea

Comisia de specialitate in problemele sociale
(invIfImint, cultura, sfln6tate, turism, sport, culte) *

AYIZ

din 23.07 .2020

la proiectul de decizie nr. 1 din 23 iulie 2020 \

in temeiul art. 22 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind adrninistrafia publicd

loca16, cu modificdrile ulterioare, precum qi in conformitate cu pct.9 din Regulamentul privind

constituirea gi funclionaea consiliului local Ivancea, aprobat prin decizia Consiliului local

Ivancea nr.S/l din 15. 07.2011, Comisia de specialitate in problemele sociale (invd!6mint,

cultura, sdndtate, turism, sport, culte) DECIDE:

L Se recomand6 Consiliului local Ivancea adoptarea proiectului de decizie nr. 1 din 23.07.2020
Cu privire Ia aprobarea planul strategic de dezvoltare sicio-econimicl a comunei lvancea,
pentru anii202l-2026 

"s

Preqedintele comisiei :

Secretarul Comisiei:

Membrii comisiei :

Sorocean Elena

Pascari Victor

Railean Natalia

Revulcaia Angela

Grecu Ina



NOTA INFORMATIVA
la proiectul Deciziei cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare socio-

economicia comunei Ivancea, pentru anii 202L-2026

l. Dcnuntireq autorului Si, dupd caz, a participan(ilor la elaborarea proiectului:

viceprimar __ Dolghieru Liliana, ,,Succes Consr"rlting" SRL, Echipa de planificare

2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qifinalitdtrile urmdrite:

pentru imbundta{irea condiliilor social-economice de trai a populatiei Comunei Ivancea, r. nul

Orhei, rcalizarea balanlei aspectelor economice, sociale, ecologice gi culturale in dezvoltarea

Comunei Ivancea, r. Oihei, cabazd a ridicdrii calitAlii viefii gi asigurdrii dezvoltdrii ascendente

durabile a comunitdtii pentru o perioadd indelungatd

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea

legisla(iei nalionale cu legisla[ia Uniunii Europene:

Nu este cazul

4. Principalele prevederi ale proiectului Si evidenlierea elementelor noi:

in temeiul art. 14 alin. (2), lit. p al Legii privind administralia publicd locali nr. 436-XVI din 28

decerr-rbrie 2006 art,4l-49 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.10, art.118-

126 din Codul Administrativ nr.l1612018, Legea nr.23912008 privind transparenla in procesul

decizional

5 . Fundam e nt ar e a e c ono mi c o -fi nanciar d :

Implementarca prezentului proiect va permite planificarea

precum Ei evaluarea necesitdlii de a identifica gi alte surse de

mai riguroasd

finanlare

6, Madul de incorporare a actului tn cadrul normativ tn vigoare:

Nu este cazul

7. At,izarea Si consultarea publicd a proiectului:
Proiectul dat este supus consultdrilor publice, fiind plasat pe pagina web a Primdriei comunei

Ivancea, la compartimentul "Transparenla", secliunea "Consultdri publice "
Proiectul de decizie se prezintd comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune

Consi I iu lui comunal_]_vangea pentru exami

8.-Q,^rut,i,ik erry,t irr -iiiiiti,
Nr-r este cazul

Constatdrile expertizei de

Nu este cazul

compatibilitate:

10. Constatdrile expertizei juridice :

Nu este cazul

17. Constatdrile altor expertize:

_!u ?L&!t q]!!qe!g

Primar Boris OCHI$OR

local,

/lt/ ,/



Nottr informativtr

la proiectul deciziei Consiliului Comunal Ivancea cu privire la aprobarea Planului strategic

de denoltare socio-economicd a comunei lvancea, pentru anii 2021-2026

Planul strategic de dezvoltare socio-economicd a comunei lvancea, pentru aniF2021'2026

a fost supus consult[rilor publice. S-a mdrit num[rul persoanelor care qi-au expus pirerea in

privinla necesitalilor existente pentru dezvoltarea comunii Ivancea: au fost apelafi, in acest sens,

tofi consilierii locali, managerii instituliilor din unitatea administrativ-teritorialI, lucritorii

prim6riei etc. S-au operat schimblrile propuse, inclusiv qi cea expusEla gedinla cqqsiliului local

din 20 mai2020 privind modificarea anilor de implementare a planului strategic prenotat.

Propunem a aproba Planul strategic de denoltare socio-economicd a comunei lvancea, pentru

anii 2021-2026 intru implementarea acestuia in termenii stabilili.

Viceprimar Liliana DOLGHIERU


