
JUDETUL BUZAU 
Nr.2926/20.10.2021 
 
 

ANUNT 
 
 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 
privind transparenta decizională in administratia 
publică,republicată,astazi 20.10.2021,se aduce la cunostinta 
publica,anuntul de intentie referitor la elaborarea urmatorului 
proiect de act normativ: 
 

1.Proiect de act normativ privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare locală 2021-2027 a comunei Viperesti,judetul Buzau; 
Proiectul de act normativ,însotit de referatul de aprobare al 
primarului comunei Viperesti,inregistrat la 
nr.2925/20.10.2021,Raportul de specialitate al secretarului general 
,înregistrat la nr.2913/20.10.2021 si anexele poate fi consultat la 
sediul Primariei comunei Viperesti si pe site-ul 
www.comunaviperesti.ro. 

Cei interesati pot transmite in scris,pana la data de 
20.11.2021,propuneri,sugestii,opinii cu privire la proiectul de act 
normativ supus dezbaterii publice. 

Propunerile,sugestiile,opiniile privind proiectul de act normativ 
se vor depune la registratura Primariei Viperesti. 
 
 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
Dudau Aura Tatiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDEȚUL BUZAU  

http://www.comunaviperesti.ro/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZAU 
COMUNA VIPERESTI 
Nr.2925/20.10.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
-la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 
dezvoltare locala a comunei Viperesti  pentru perioada 2021-
2027 

 
Domnilor consilieri, 
De la bun început trebuie spus că  fără o strategie, nu te poți 

dezvolta ca unitate administrativ - teritorială, nu poți atrage 
investitori și nici fonduri europene. Toți cetățenii comunei și 
contribuabilii vor să știe ce vrei sa faci “mâine”, iar Strategia de 
Dezvoltare Locală este o formă modernă de a  explica acest lucru. 
Procesul de formare și dezvoltare este unul complex și dificil. 
Pornirea o reprezintă strategia, dar continuarea înseamnă: 
organizare, oameni pregătiți care să înțeleagă rolul și locul lor în 
cadrul colectivității noastre și nu în ultimul rând determinarea 
noastră, a tuturor, pentru o dezvoltare locală durabilă. 
Cetățenii comunei Viperesti merită să trăiască într-un spațiu care 
se dezvoltă inteligent și armonios, fiind cel mai important punct de 
legătură pe calea ferată cu Europa centrală și de vest al României. 
Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei 
Viperesti vom da cetățenilor posibilitatea de a-și aduce contribuția 
la creșterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine și de a avea 
un cuvânt de spus – acționând împreună cu toate sectoarele 
comunității pentru a crea un viitor cât mai durabil. 
Acest document este un răspuns al comunității și oferă 
oportunitatea reală de a identifica și de a adopta practici ale 
dezvoltării durabile locale. Cred că fiecare generație își are propriile 
provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu 
responsabilități diferite. Responsabilitatea generației actuale este de 
a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generațiilor care ne 
vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerințe 
pentru o viață sănătoasă. 



Strategia de dezvoltare a comunei Viperesti pentru perioada 2021– 
2027 prezintă acțiunile pe care administrația locală le va iniția 
pentru a crea condițiile necesare dezvoltării viitoare a comunei 
Viperesti si relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă 
intrarea României în Uniunea Europeană. Ca parte a comunității 
europene, comuna Viperesti are nevoie de o viziune clară pentru a 
putea orienta eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze 
principalele direcții de dezvoltare prin valorificarea potențialului de 
absorbție a finanțărilor din surse publice (europene, naționale, 
regionale și județene) precum și din resurse private.  
O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în măsură să o 
prezentăm cetățenilor, are în vedere principalele direcții de 
dezvoltare ce ar trebui urmate.  Aceste direcții sunt aliniate 
strategiilor de dezvoltare regională și națională, dar și directivelor, 
valorilor și principiilor europene.Fără îndoială că viitorul nostru se 
află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face așa cum îl dorim este 
obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite 
principii și valori.Acestea trasează principalele atribute ale acțiunii 
noastre pentru găsirea celor mai potrivite direcții de dezvoltare care, 
odată implementate, vor asigura o schimbare în bine.  
 Strategia comunei Viperesti pentru anii 2021 – 2027 își 
propune să aducă toți factorii implicați în îndeplinirea sa, la o stare 
de colaborare sub aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare 
folos a Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027, atât cu  
resursele proprii, cât și a celor ce pot veni din exteriorul unității 
administrativ-teritoriale.  
 

Primar, 
Dedu Romi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMARIA COMUNEI VIPERESTI 



COMUNA VIPERESTI 
Nr.2913/20.10.2021  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare locala pe perioada 2021-2027,comuna vIPERESTI, 
judetul Buzau 

Obiectivul strategic al dezvoltării locale a Unității Administrativ 
Teritoriale Comuna Viperesti constă în creșterea bunăstării și 
calității vieții cetățenilor comunei Viperesti în vederea atingerii în 
anul 2027 a nivelului standardului mediu actual al cetățenilor din 
localitățile rurale cu un profil similar din Uniunea Europeană.  
Pentru atingerea acestui obiectiv strategic au fost stabilite zece 
obiective strategice, și anume :  
- Îmbunătăţirea accesibilității şi serviciilor de bază din comuna 
Racoviteni;  
- Dezvoltarea echilibrată a economiei locale;  
- îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate şi favorabile 
incluziunii în educaţie, formare şi învățarea pe tot parcursul vieţii;  
- Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul;  
- Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient şi diversificat 
care să asigure securitatea alimentară;  
- Dezvoltarea serviciilor sanitare şi sociale;  
 
- Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură şi sport;  
- Fructificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetăţenilor;  
- Dezvoltarea capacității administrative;  
- Dezvoltarea cooperării şi asocierii.  
 
În urma îndeplinirii obiectivelor strategice precizate anterior, se 
intenționează ca în anul 2027, comuna Viperesti să devină un 
model de dezvoltare durabilă economică în județul Buzau, bazat pe 
modernizarea infrastructurii, competitivitate și atractivitate 
economică, servicii publice de calitate, respect față de mediu și 
transparența în guvernarea locală, în scopul creșterii bunăstării și 
calității vieții cetățenilor la nivelul standardului mediu actual din 
Uniunea Europeană.  



Având în vedere cele menționate anterior, susțin legalitatea, 
oportunitatea și temeinicia proiectului de hotarare privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-
2027,comuna Viperesti, judetul Buzau  
 
 

Secretar general, 
Dudau Aura Tatiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 



JUDEŢUL BUZAU 
COMUNA VIPEREŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

-privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 
2021-2027,comuna Viperesti, judetul Buzau 

 
Consiliul local al comunei Vipereşti,judeţul Buzau; 
Având în vedere: 
    - Referatul de aprobare al primarului comunei Viperesti 
înregistrat la nr.2925/20.10.2021; 
    - raportul de specialitate al secretarului general înregistrat la 
nr.2913/20.10.2021; 
    -avizul comisiei programe de dezvoltare economico-
socială,buget,finanţe,administrarea domeniului public şi privat al 
comunei,agricultură,gospodărie comunală,protecţia mediului 
servicii şi comerţ înregistrat la nr.___________________ ; 
    -avizul comisiei pentru invatamant,sanatate,familie activitati 
social-culturale,culte,protectie copii,tinereret si sport,munca si 
protectie sociala inregistrat la nr.________________; 
     -avizul comisiei pentru administratia publica 
locala,juridica,apararea ordinei si linisteii publice a drepturilor si 
libertatilor omului inregistrat la nr._______________; 
      - dispozitiile Legii nr. 52/2003,republicata privind transparenta 
decezionala în administratia publică; 
    -prevederile art.11,alin(4)din Legea nr.544/2004,a contenciosului 
administrativ; 
     - procesul verbal de predare-primire nr. 1347/24.05.2021; 
    - prevederile art.129, alin.(4),lit.”e” completat cu prevederile 
alin.(4),lit.”e„ alin.(14)din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
      În temeiul dispoziţiilor art.139 alin(1) şi ale art 196 alin(1) 
lit.”a”din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare locală 2021-

2027,comuna Viperesti,judetul Buzau conform anexei 1,ce face 
parte integranta din prezenta hotarâre.  



Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceste Primarul 
comunei Viperesti,judetul Buzau. 

 Art.3.Hotărărea poate fi atacată în instantă,conform 
procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr.544/2004 a 
Contenciosului administrativ. 

Art.4. Secretarul general al comunei va transmite prevederile 
prezentei autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
   INITIATOR ,                                                  AVIZAT,  
   DEDU ROMI-primar                               SECRETAR GENERAL 
                                                                Dudau  Aura Tatiana 
 
 
Nr.31 
VIPEREŞTI : 20 octombrie 2021 
 
 


