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ANUNȚ 

Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Liteni 

pentru perioada 2021-2027 
 

 

ORAȘUL LITENI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunță începerea 

demersurilor privind realizarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 

2021-2027. 

 

Procesul de elaborare a strategiei presupune parcurgerea următoarelor etape, după cum urmează: 

 etapa I. Radiografia stadiului actual de dezvoltare socio-economică: această etapă va 

consta în culegerea de date statistice și interpretarea acestora pentru o evidențiere clară a 

necesităților și oportunităților de dezvoltare pe baza cărora se vor reliefa tendinţele şi 

direcţiile de dezvoltare; 

 etapa II. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală: în această etapă se va realiza 

planificarea strategică ce va implica conturarea viziunii, a obiectivelor, priorităților și a 

portofoliului de proiecte de investiții prioritare;  

 etapa III. Procesul de dezbatere publică: în această etapă se vor organiza consultări 

publice cu membrii grupurilor ţintă, respectiv consilieri locali, reprezentanţi ai 

instituţiilor publice locale, mediului de afaceri, etc. în cadrul cărora vor fi prezentate şi 

analizate problemele cu care se confruntă comunitatea locală, se vor dezbate obiectivele, 

priorităţile şi direcţiile strategice de dezvoltare, propunerile de proiecte prioritare; 

 etapa IV. Aprobarea planului strategic: ca urmare a finalizării procesului de dezbatere 

publică, textul variantei finale a strategiei de dezvoltare locală a Orașului Liteni pentru 

perioada 2021-2027, va fi supus spre aprobare în cadrul unei ședințe de Consiliu Local. 

 
Strategia de Dezvoltare a Orașului Liteni pentru perioada 2021-2027 va fi elaborată în 

concordanţă cu politicile comunitare, strategiile de la nivel naţional, programele şi documentele 

programatice de la nivel judeţean, regional, național și european astfel încât să ofere o viziune 

cât mai clară, atât asupra nevoilor stringente ale comunității locale, cât și asupra acțiunilor 

necesare a fi implementate prin măsuri integrate de investiții în vederea unei dezvoltări socio-

economice durabile a orașului Liteni.  


