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Primarul comunei Dumbrăvița, județul Timiș, în conformitate cu prevederile art. 136 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat și elaborat următorul: 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Dumbrăvița 2021 – 2027, pe 
care îl înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, însoțit de 
referatul de aprobare nr. 12805/11.03.2022, 
 
   Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, judeţul Timiş, întrunit în ședință 

ordinară; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 
 art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
 art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la  

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 art.20, art.24, art.43, alin. (4), art.44, Capitolul IX din Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 129, alin. (1), alin.(2),lit.b),alin.(4), lit.e), alin.(14) din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ; 

Luând act de: 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăviţa în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat cu nr. 12805/11.03.2022, la prezentul proiect de hotărâre 
prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării 
proiectului de hotărâre;  

 Strategia de Dezvoltare a comunei Dumbrăvița 2021 – 2027; 
 Portofoliul de proiecte incluse în Strategia de Dezvoltare a comunei Dumbrăvița 

2021 – 2017; 
În temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a), din O.U.G. nr 57/2019  privind 
Codul administrativ,  
Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa  
 

HOTĂRĂŞTE : 

  Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Comunei Dumbrăvița 2021 – 2027, 
conform Anexelor 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.  
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  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Dumbrăvița și compartimentul Dezvoltare Proiecte.  

   Art.3.Prezenta  hotărâre se comunică conform  art. 197  și art 243 alin. (1),  lit. e) 
din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ: 
 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
 Primarului comunei Dumbrăviţa; 
 Consiliului local la comunei Dumbrăvița; 
 Compartimentului Dezvoltare Proiecte; 
 Cetăţenilor prin afişare pe site-ul instituţiei. 

 
 
                  Iniţiator, 
   Primarul comunei Dumbraviţa                      Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                   Secretar  General al U.A.T. Dumbrăviţa 
        ………………………………                               
     Horia-Grigore BUGARIN                             ……………………………………………… 
                                             L.S.                               Ramona Diana MARINCHI   
 
 

 
 
 


