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R A P O R T  C O M U N  D E  S P E C I A L I T A T E 

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

 
1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Prin Expunerea de motive nr. 21433/08.08.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si 

aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare cu privire la 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 - 2023, 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. 

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. 

Viziunea strategică a Programului Operational Regional 2014-2020(2023) are la bază nevoi de 
dezvoltare, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-
economică a regiunilor României, precum și a principalelor direcții de acțiune strategică menționate în 
documentele strategice naționale și europene relevante. 

Programul va promova o abordare integrată pentru dezvoltarea urbană durabilă care va asigura, pe de o 
parte, rezolvarea unor provocări și probleme specifice devoltării urbane, iar pe de altă parte, va contribui la 
consolidarea rolului acestora de motoare ale creșterii economice și competitivității în regiune și/sau în teritoriul 
imediat adiacent. 

Vor fi sprijiniți în continuare polii de creștere, reprezentând cele mai mari motoare de creștere economică 
la nivel regional, dar și celelate municipii reședințe de județ care au potențial semnificativ de creștere și impact la 
nivel sub-regional. În scopul operaționalizări acestei abordări, orașele vor trebui să-și fundamenteze investițiile pe 
baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană durabilă care să se refere la provocările economice, sociale, de 
mediu, climatice și demografice.  

Existența unei strategii de dezvoltare locala constituie condiția de bază pentru acordarea finanţării 
prin intermediul axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020(2023). 

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.   

    
2. ANALIZA ECONOMICĂ  
Scopul strategiei de dezvoltare locala 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.   

Strategia de dezvoltare locala doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale 
corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a Municipiului Alexandria, în deplin acord cu 
voinţa cetăţenilor. 

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. 

Principalele direcții de implementare a SIDU urmăresc dezvoltarea echilibrată și integrată prin:  
► Mărirea capacității de transport și a gradului de mobilitate în municipiul Alexandria;  
► Accesul unitar pe teritoriul municipiului Alexandria la infrastructura de servicii, utilități și 

cunoaștere/educație;  
► Crearea unui management responsabil al resurselor naturale și protejarea mediului natural și construit;  
► Promovarea unei politici energetice bazată pe securitate energetică și dezvoltare durabilă. 

                       
3. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE 

Documentele strategice propuse spre aprobare vin in sprijinul comunitatii pentru rezolvarea problemelor 
specifice 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. 
 Regulamentul (UE) nr. 1301/20132 prevede  la art. 7 obligativitatea ca cel putin ca cel putin 5% din 
sumele Fondului European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) alocate la nivel national pentru Obiectivul 
Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă să fie dedicate dezvoltării urbane durabile. 

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în 
baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) care abordează provocările economice, de mediu, 
climatice, demografice și sociale din orașe.  

SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană. 
 

4. ESALONAREA IN TIMP  
Perioada de timp pe care va actiona este perioada de implementare 2014-2020(2023). 
Considerând cele prezentate ca fiind legale, necesare şi oportune, în conformitate cu prevederile art.36, 

alin.(2), lit.”b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de hotărâre Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria. 

        DIRECTOR  D.T.I.,                                                                 DIRECTOR  B.F.T.I.,  
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