CONSILIUL LOCAL
COMUNA GOLEŞTI
JUDETUL VALCEA

HOTĂRÂREA nr. 36
cu privire la: aprobarea "Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Golesti,
judetul Valcea pentru perioada 2016-2020"
Consiliul Local Golesti, întrunit în şedinta ordinară din data de 09.12.2016,
la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie ;
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 20 din 16.09.2016, a
fost ales preşedinte de şedintă domnul Gheordun Ion.
În baza expunerii de motive prezentata de Primarul Comunei Golesti
precum si referatul intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Golesti, judeţul Vâlcea prin care
se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Golesti, judetul
Valcea pentru perioada 2016-2020;
Având in vedere raportului de avizare al comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Golesti, prin care se propune admiterea proiectului de
hotărâre;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de
secretarul comunei Golesti ;
Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform
art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia
publica, in baza procesului verbal de afisare publica nr.5187/10.11.2016;
În temeiul art. 36 alin (4) lit. “e”, art. 45 alin (1) si art. 115 alin (1) lit. “b”
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare , Consiliul Local al Comunei Goleşti,
adopta cu un numar de 10 voturi «pentru », cu un numar de ____ voturi
«impotriva », urmatoarea ;
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Golesti,
judetul Valcea pentru perioada 2016-2020, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste
primarul comunei Goleşti prin compartimentele de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica
primarului comunei Goleşti, şi Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, în vederea
efectuării controlului legalitătii, prin grija secretarului comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GHEORDUN ION

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI GOLESTI
jurist Dinca Nicusor

Golesti: 09.12.2016

Anexa la HCL 36/2016
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA
2016-2020

COMUNA GOLESTI
JUDETUL VALCEA

PRIMARIA GOLESTI

Ca primar al acestei comunitati imi declar intreaga responsabilitate
ca Primaria si Consiliu Local sa devina parteneri de dialog cu locuitorii
in slujba carora imi desfasor intreaga responsabilitate.
Vom continua proiectele in curs, iar cu sprijinul dumneavoastra vom
incepe altele noi.
Va invit dragi cetateni sa faceti aprecieri si propuneri privind
cerintele de viitor, iar noi le vom analiza cu mare atentie si ne vom
stradui sa le punem in practica in folosul comunitatii noastre.
Pe dumneavoastra oaspetii nostri va invitam sa ne cunoasteti
traditiile, sa ne cunoasteti modul de viata, sa ne fiti alaturi de sarbatori.
Tuturor celor care vizitati localitatea Golesti va adresez salutul meu,
cat si al intregii echipe din Primarie de “Bine ati venit”

“Bine ati venit”
Cu respect,
Primar, Ropina Dumitru

Stimati cetateni,
Va multumesc ca mi-ati acordat increderea dumneavoastra si doresc sa fac
tot ce imi sta in putinta sa modernizez comuna Golesti, constient fiind inca de la
inceput ca administratia locala are obligatia sa propuna comunitatii proiecte de
dezvoltare si sa foloseasca resursele comunitatii respectand principiile unei
dezvoltari durabile.
Strategia de dezvoltare locala elaborata pentru perioada 2016-2020 s-a
realizat si cu ajutorul Dumneavoastra, exprimandu-va opinia in cadrul grupurilor
de lucru organizate.
Proiectele pe care vreau sa le realizez au menirea de a imbunatatii viata
locuitorilor comunei Golesti.
Doresc ca impreuna sa ne bucuram de o infrastructura bine dezvoltata si
echilibrata, de un mediu de afaceri prosper care sa ne permita o dezvoltare socioeconomica durabila si de o utilizare eficienta si rationala a tuturor resurselor
locale de care dispunem.
Pe langa proiectele prioritare, pentru perioada 2016-2020 administratia locala
constientizeaza importanta dezvoltarii economice si sociale a comunei Golesti
sprijinind in acest sens initiative economice. Atragerea investitorilor, care prin
capitalul financiar investit sa creeze noi locuri de munca, devine din acest
moment prioritatea agendei de lucru a administratiei locale.
Strategia de dezvoltare locala este un document care structureaza liniile
directe pe o perioada de 5 ani ale comunei Golesti potrivit problemelor
identificate, a potentialului local activ si pasiv, cat si a oportunitatilor de
dezvoltare in viitorul apropiat, fiind totodata rodul colaborarii cu actorii locali.
Va multumesc pentru tot sprijinul acordat si imi doresc sa ne bucuram in
continuare de fiecare proiect realizat.Sper ca cetatenii comunei Golesti sa nu
ramana impasibili si sa contribuie constant la procesul de dezvoltare, astfel incat
aici, in comuna noastra, sa ne indeplinim gandurile si aspiratii.

Cu stima,
Primarul Comunei Golesti, judetul Valcea
ROPINA DUMITRU

CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu si lung,
presupanand o viziune de dezvoltare realista si realizabila prin atingerea obiectivelor si
masurilor stabilite in urma analizei situatiei existente.
Strategia implica principiile dezvoltarii durabile a unei comunitati finalizand cerintele
actuale oferind generatiilor viitoare posibilitatea realizarii propriilor obiective de dezvoltare.
Strategia de dezvoltare a comunei Golesti este un document de planificare strategica
pentru perioada 2016 - 2020, conceput in corelatie cu principiile dezvoltarii durabile si
reprezinta documentul fundamental al planului de dezvoltare al comunei Golesti , cu rol in
orientarea dezvoltarii economico- sociale si in accesarea fondurilor europene.
Strategia prin obiectivele propuse, respecta directiile de dezvoltare ale comunei Golesti
si se incadreaza in documentele programatice nationale.
Scopul acestei strategii este acela de a conduce la imbunatatirea calitatii vietii si crearea
de noi locuri de munca, implementand masuri de reabilitare/modernizare, dezvoltarea
infrastructurii, dezvoltarea mai multor forme de turism, dezvoltarea societatii civile,
dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii si sustinerea traditiilor populare, sprijinirea
mediului de afaceri.
Se doreste ca , Golestiul sa devina o comuna animata, curata, sanatoasa cu o
infrastructura moderna, cu activitati educational - culturale intense, o activitate economica
ascendenta si cu deschidere spre dezvoltarea continua a societatii.
Strategia doreste sa furnizeze toate elementele necesare luarii unor decizii locale corecte
si coerente, sa reprezinte un ghid de regenerare si dezvoltare a comunei in deplin acord cu
vointa cetatenilor.
Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale si financiare
dobandite la nivel local, regional si national, pentru a implementa toate masurile si proiectele
propuse in cadrul prezentei strategii, astfel incat afirmatiile anterioare sa poata deveni realitate.
Se doreste crearea prin procese de reinventare si reconectare a unei comune noi,
vibranta, in care comunitatea va beneficia de un nou mod de a trai, ca urmare a masurilor luate
pentru acoperirea nevoilor populatiei si a calitatii mediului.
Pentru reusita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare,
consultare publica , planificare rationala, capacitate de organizare si efort sustinut.
Acest proces, daca urmeaza pasii implementarii judicioase, trebuie sa duca la
transformarea comunei Golesti intr-o comunitate moderna, europeana , dinamica si prospera.
Este de datoria celor implicati sa fie fermi angajati in asigurarea eficientei fiecarui
instrument procedural de implementare, urmand imbunatatirea continua a activitatii si evaluand
permanent stadiul atins, pentru a avea posibilitatea eliminarii in timp util a deficientelor
aparute.
Viitorul comunitatii este dependent de factorii sociali, economici si de mediu, precum si
de activitatile care vor fi inteprinse de autoritatiile locale, organizatiile, institutiile si
parteneriatele dezvoltate la nivel local. Acestea, printr-un efort conjugat si orientat catre
sustinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei.
Scopul proiectului este de a urmari:
# reconsiderarea obiectivelor de dezvoltare a localitatii, in concordanta cu obiectivele de
dezvoltare ale judetului si tinand cont de noile conditii socio - economice si prioritati inscrise
pe agenda publica;
# o mai buna planificare, gestionare si directionare a resurselor existente de catre administratia
publica locala;
# crearea conditiilor necesare identificarii si accesarii de noi surse de finantare care sa sustina
atingerea obiectivelor de dezvoltare stabilite;

# cresterea predictibilitatii actiunilor administratiei locale pe termen scurt, mediu si lung si
sustinerea acestora din punct de vedere financiar prin bugetarea multianuala bazata pe
programe, toate acestea contribuind, in final, la cresterea calitatii vietii cetatenilor comunei
Golesti, in conditiile unei dezvoltari socio - economice durabile.

CAPITOLUL II
POLITICI INTREPRINSE IN TERITORIU
In ultimii ani comuna Golesti a desfasurat urmatoarele proiecte de dezvoltare :
ASFALTARE DRUM SAT GIBESTI

CONSOLIDARE
SI
STABILIZARE,
DRUMURI IN SATELE BLIDARI SI ALDESTI
BAZA
TIP II

SPORTIVA

CONSTRUIRE
VALEA BERII

POD

MULTIFUNCTIONALA

PESTE

SAMNIC

-

ASFALTARE DC 24

GRUP SANITAR SEDIUL PRIMARIEI

ALIMENTARE CU APA SATELE ALDESTI SI
BLIDARI

ACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR

REFACERE
PLATFORMA
COMUNAL DC 25 A
REFACERE
BRANISTE

DRUM

INTERES

DRUM

LOCAL

REFACERE DRUM INTERES LOCAL VALEA
CASELOR
REFACERE DRUM DE INTERES LOCAL
PRISACA - DRAGANESTI
REFACERE PODET VALEA LUI NEGRU ALDESTI
REFACERE PODET SAT TULEI CIMPENI
RUGINOASA

Valoare :167 mii
Sursa de finatare : buget local
Finalizat
Valoare : 2500 mii
Sursa de finantare :buget stat
Finalizat
Valoare : 450 mii
Sursa de finantare : bugetul stat
Finalizat
Valoare : 923 mii
Sursa de finantare : buget local
Finalizat
Valoare
Sursa de finantare : buget stat
Finalizat
Valoare : 85 mii
Sursa de finantare : buget local
Finalizat
Valoare : 3355 mii
Sursa de finantare : buget stat
OG 28/2013
In curs de executare
Valoare 351mii lei
Fodul Social European
Finalizat
Valoare : 236 mii
Sursa de finantare : buget stat
Finalizat
Valoare : 87 mii
Sursa de finantare : buget stat
Finalizat
Valoare : 283 mii
Sursa de finantare : buget stat
Finalizat
Valoare : 140 mii
Sursa de finantare : buget stat
Finalizat
Valoare : 148 mii
Sursa de finantare : buget stat
Finalizat
Valoare : 23 mii
Sursa de finantare : buget stat
Finalizat

REFACERE PODET SAT GIBESTI

REABILITARE SCOALA CU CLASELE I VIII POPESTI(ACOPERIS)
REABILITARE SCOALA CU CLASELE I VIII POPESTI(ZUGRAVELI INTERIOARE SI
EXTERIOARE )
PUG

MODERNIZAREA SI SUPRAVEGHEREA
VIDEO A COMUNEI GOLESTI
REABILITARE CAMIN CULTURAL POPESTI

Valoare : 10 mii
Sursa de finantare : buget stat
Finalizat
Valoare : 133 mii
Sursa de finantare : buget local
Finalizat
Valoare : 57 mii
Sursa de finantare : buget local
Finalizat
Valoare : 45 mii
Sursa de finantare : buget local
In curs de executare
Valoare : 35 mii
Sursa de finantare : buget local
Finalizat
Valoare : 7500 mii
Sursa de finantare : buget STAT
In curs de executare

CAPITOLUL III
PORTOFOLIUL DE PROIECTE DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2016 - 2020

Nr crt.

Denumire proiect

1

ASFALTARE DRUM
DC 25 GIURGIUVENI,
DRUM VATASESTI
ASFALTARE DRUM
DC 25A OPATESTI
ASFALTARE DRUM
SATESC
BLIDARI, ALDESTI
ASFALTARE DRUM
SATESC POPESTI
ASFALTARE DRUM
SATESC
DRAGANESTI
EXTINDERE RETEA
APA
SATELE
POPESTI, OPATESTI,
GIBESTI,
GIURGIVENI
SI
VATASESTI
CONSTRUIRE RETEA
DE
CANALIZARE
MENAJ SI STATIE DE
EPURARE
SATELE
ALDESTI,
BLIDARI
POPESTI, OPATESTI,
GIBESTI

2
3

4.
5

6.

7.

Studii
existente

Valoarea
estimata/sursa
finantare

Perioada de
de implementar
e

5000.000

2016-2020

5000.000

2016-2020

5000.000

2016-2020

10000.000

2016-2020

3000.000

2016-2020

55000.000

2016-2020

45000.000

2016-2020

8.

9
10

11

12

13

14
15

16
17
18
19

20

EXTINDERE
,
MONITORIZARE
SI
SUPRAVEGHERE
VIDEO IN COMUNA
GOLESTI
PIETRUIRE DRUMURI
IN COMUNA GOLESTI
EXTINDERE
,
UTILARE
SI
MODERNIZAREA
DISPENSARULUI
MEDICAL
CONSTRUIREA UNOR
CASE PRAZNICARE
SI
CAPELE
MORTUALE
LA
BISERICILE
DIN
COMUNA
MODERNIZAREA
BIBLIOTECII
COMUNALE
SI
DOTAREA CU FOND
DE CARTE
MODERNIZAREA
ILUMINATULUI
PUBLIC
EXTINDERE PUG
REABILITAREA
SEDIULUI PRIMARIE
ANVELOPARE
SI
MONTARE
CENTRALA
ACHIZITIONARE
TRACTOR
AMENAJARE ZONE
AGREMENT
AMENAJARI SPATII
VERZI
AMENAJAREA UNEI
TEREN DE SPORT
AMENAJARE BAZA
DE
PARCARE
A
UTILAJELOR
PRIMARIEI,
CONSTRUIRE
CLADIRE
ADMINISTRATIVA
,VESTIARE
ANGAJATI , SALA DE
MESE SI RAMPA DE
SPALAT UTILAJE

25000

2016-2020

2000.000

2016-2020

5000.000

2016-2020

3000.000

2016-2020

1000.000

2016-2020

3000.000

2016-2020

45000

2016-2020

5000.000
2016-2020

3500.000

2016-2020

1000.000

2016-2020

1000.000

2016-2020

50000

2016-2020

3000.000

2016-2020

22

MODERNIZAREA
SISTEMULUI RUTIER
1000.000

2016-2020

CAPITOLUL IV
CONCLUZII

Dezvoltarea comunei Golesti nu reprezinta doar o problema a autoritatii publice locale, ci
tine de vointa si capacitatea comunitatii locale de a implica activ si constant in realizarea
obiectivelor strategice.
Strategia de dezvoltare locala a comunei Golesti pentru perioada 2016-2020 va folosi drept
suport in dezvoltarea durabila a comunei prin realizarea prioritatilor stabilite vizand cresterea
calitatii vietii in comunitatea locala, un element indispensabil pentru existenta viitoare a
comunei.
Comuna Golesti se confrunta cu probleme specifice unei comunitati medii, iar autoritatile
locale trebuie sa isi asume cu adevarat rolul de coordonator al procesului de transformare,
fructificand oportunitatile de care beneficieaza comuna.
Realizarea obiectivelor propuse este in stransa dependenta de sursele de finantare
nerambursabila care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susutine
realizarea acestora.
Obiectivul principal este atragerea investitorilor si crearea locurilor de munca, fapt prevazut
de administratia locala si sustinut cu fermitate de comunitatea locala.
Un alt obiectiv important este finalizarea tuturor utilitatilor, aducand comuna la un standart
ridicat cat si dezvoltarea zonei.
In concluzie, in acest context se poate mentiona ca strategia de dezvoltare locala pentru
comuna Golesti, judetul Valcea este realizabila in conditiile precizate si se va adapta periodic
cerintelor si necesitatilor aparute, astfel incat aceasta sa fie realista si aplicabila.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GHEORDUN ION

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI GOLESTI
jurist Dinca Nicusor

Golesti: 09.12.2016

