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 HOTĂRÂREA 
Nr. 27 din 25 asprilie 2018 

privind actualizarea Strategiei pentru dezvoltarea locala a Comunei Crevedia,  
județul Dâmbovița, pentru perioada 2015-2020 

 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din data 
de 25.04.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 4697 din 19.04.2018 și proiectul de hotărâre nr. 27/19.04.2018, ale primarului 

comunei Crevedia; 
• Raportul de compartimentului de specialitate nr. 4698/19.04.2018;  
• Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Crevedia;  
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 43/11.09.2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 

a comunei Crevedia, judetul Dâmbovita, pentru perioada 2015 – 2020, cu modificările și completările 
ulteriore; 

• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 20 din 12.04.2012 privind aprobarea Statutului comunei 
Crevedia; 

• Dispozițiile art. art.7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare și necesitatea adoptării urgente a acestui act 
administrativ; 

• Prevederile art.36 alin (2) lit.”b” si alin (4) lit.”e” al aceluiaș articol, din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala,republicata,cu completarile si modificarile ulterioare; 

 
În temeiul art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă actualizarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Crevedia, județul 

Dâmbovița pentru perioada 2015-2020 (actualizare portofoliul de proiecte anexa-2), prevăzută în 

anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica  Institutiei Prefectului judetului Dambovita și  

Primarului comunei Crevedia care va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin compartimentele de 

specialitate,  prin grija secretarului comunei Crevedia, în termen legal. 

 
 

  

 
 
 
 
Data: 25 aprilie 2018     
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