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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
Priveşte: aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2014 -2020(2023) a Municipiului Alexandria 

 
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi lung, 

presupunând o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în 
urma analizei diagnostic și a analizei SWOT. Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unui teritoriu, 
finalizând cerinţele actuale și oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de 
dezvoltare. Strategia de dezvoltare a Municipiului Alexandria este un document de planificare dedicat 
perioadei 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul 
fundamental al planului de dezvoltare a Municipiului Alexandria cu rol în orientarea dezvoltării economico – 
sociale, în accesarea fondurilor europene și a altor fonduri disponibile. Prin obiectivele propuse, strategia 
respectă direcţiile de dezvoltare ale Municipiului Alexandria şi se încadrează în documentele programatice 
naţionale și europene. 

Scopul strategiei este de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, 
implementând măsuri de reabilitare / extindere / modernizare / dezvoltare a infrastructurii edilitare, a 
serviciilor publice locale, a serviciilor sociale, a educației și culturii, a mediului economic, a societăţii civile, 
susţinerea tradiţiilor populare. Toate aceste menţiuni vor avea ca rezultat transformarea Municipiului 
Alexandria într-un pol de dezvoltare economico - socială. 

Existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiția de bază 
pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile. În Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se menționează faptul că FEDR sprijină dezvoltarea 
urbană durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, 
climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ținând seama de nevoia de a promova 
legăturile dintre zonele urbane și cele rurale. 

Strategia de dezvoltare locala are ca obiectiv implementarea proiectelor cu problematica 
teritorială existentă la nivelul Municipiului Alexandria corelate cu tendințele de dezvoltare ale municipiului în 
contextul județean, regional și național. Contextual, obiectivul include atât coordonarea cu strategiile 
sectoriale, cât și crearea unui instrument metodologic prin care se poate realiza implementarea ulterioară. 

Strategia de dezvoltare locala, prin conținutul său, dorește să ofere un sens direcției de 
dezvoltare a municipiului Alexandria pe baza atributelor teritoriale existente și prin investițiile care vor fi 
realizate în următorii 7 ani, cu accent pe identificarea măsurilor care vor contribui la întărirea coeziunii 
teritoriale și la dezvoltarea caracterului urban. 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 



administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de 
către Directia Tehnic Investitii si Directia Buget Finante Taxe si Impozite, a unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2014 - 2020(2023)  a Municipiului Alexandria, proiect de 
hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria. 
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