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 HOTĂRÂREA NR.28 

Privind: aprobarea Strategiei Locale Integrate de Dezvoltare Durabilă a 
Comunei Glăvile  în perioada 2021-2027 

   

  Consiliul local Glăvile, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 27 august 2021, la care participă  11 consilieri locali, din numărul total de 
11 consilieri locali în funcţie; 

  Potrivit Hotărârii Consiliului Local Glăvile, judeţul Vâlcea 
nr.25/29.07.2021, domnul consilier local  Cruceru Anton  este preşedinte de 
şedinţă pe o perioadă de trei luni august, septembrie, octombrie 2021;    

  Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei 
Locale Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei Glăvile  în perioada 2021-
2027, inițiat de către primarul localității, însoțit de Referatul de aprobare al 
inițiatorului, înregistrat sub nr. 3398/04.08.2021 și de Raportul de specialitate 
privind probarea Strategiei Locale Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei 
Glăvile  în perioada 2021-2027 întocmit de către secretarul general al comunei 
Glăvile, înregistrat sub nr. 3415/6.08.2021;  

 Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 
(republicată) privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu privire la 
aprobarea actelor cu caracter normativ, potrivit procesului-verbal 
nr.3209/12.07.2021 privind afișarea pe site-ul instituției a draft-ului Strategiei 
Locale Integrate de dezvoltare durabilă a Comunei Glăvile  în perioada 2021-2027 
;   

 Luând în considerare raportul cuprinzând avizul favorabil al 
Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local Glăvile, judeţul Vâlcea, 
înregistrat sub nr. 3543/26.08.2021; 

 Ţinând seama de raportul de avizare a legalităţii proiectului de 
hotărâre întocmit de secretarul general al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea 
înregistrat sub nr. 3521/24.08.2021; 
  În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. b),  alin. (4),lit.e), 
din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare; 
   În temeiul art. 139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi ,,pentru” adoptă 
următoarea: 



 
HOTĂRÂRE 

 
  Art.1. Se aprobă Strategia locală integrată de dezvoltare durabilă a 
Comunei Glăvile  în perioada 2021-2027 , potrivit anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Primarul comunei Glăvile va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
  Art.3. Secretarul general al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea va 
comunica  prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, primarului 
comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, şi o va  face publică prin afişare pe panoul de 
afişaj la sediul Primăriei comunei Glăvile, judeţul Vâlcea şi prin publicare pe site-
ul comunei. 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   Contrasemnează,  
 CRUCERU ANTON             Secretar general uat,  
       BULACU  OLGUȚA 

 

 
 
  GLĂVILE, 27 august 2021 


