
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA 
Nr.10.918 din 17.08.2021 
 
 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Marginea,  

județul Suceava pentru perioada 2021-2027 

 

 

 Consiliul local al comunei Marginea, judeţul Suceava. 
 Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare, prezentat de domnul Gheorghe LAZAR, primarul 
comunei Marginea, judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 10.919 din 17.08.2021 ; 
 - Raportul Biroului financiar contabil, achiziții publice și fonduri europene din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Marginea, judeţul Suceava, 
înregistrat cu nr.10.920 din 17.08.2021 ; 
 - Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de 
disciplină din cadrul Consiliului local al comunei Marginea, inregistrat cu nr. 
________din ___.____.2021: 
 În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e), art.139 alin.(1) și a 
art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 - Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a Comunei Marginea, județul 

Suceava pentru perioada 2021-2027, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Primarul comunei Marginea, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

I N I Ţ I A T O R , 
PRIMAR, 

Gheorghe LAZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Avizat pentru legalitate: 
Secretarul general al comunei 

                                                                                         Adrian-Valentin ONCIUL 
 
 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI MARGINEA 

-PRIMAR- 

Nr.10.970 din 17.08.2021 

 

 

 

A N U N Ţ 

privind elaborarea unor proiecte de hotărâri care fac obiectul Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, la sedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Marginea 

care va avea loc în luna septembrie 2021 vor fi supuse spre dezbatere şi aprobare 

următoarele proiecte de hotărâre cu caracter normativ: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Marginea, județul Suceava pentru perioada 2021-2027. 

  Inițiator:Gheorghe Lazar-primarul comunei Marginea. 

  Termenul limită pentru depunerea în scris a propunerilor, sugestiilor sau 

opiniilor este data de 31 august 2021 la primarul sau secretarul general al comunei, la 

adresa de email: margineaprimaria@yahoo.com sau prin fax la nr.0230/416203. 

 

 

 

     PRIMAR,                                                                                 Secretar general comună, 

Gheorghe LAZAR                                                                       Adrian-Valentin ONCIUL 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


