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Referat de aprobare

Proiectul de hotarare supus aprobarii a fost intocmit in conformitate cu prevederile :
- Art.129, alin(2) si alin(4) din OUG 57/2019 privind codul administrativ;
- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-20202030;
Strategia de dezvoltare a orasului Roznov 2021-2027, stabilește cu claritate modalități de
dezvoltare ale orașului Roznov pentru perioada 2021 – 2027 și constituie diferența dintre ceea ce
reprezintă astăzi orașul Roznov și ceea ce va deveni după următorii 7 ani.
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel – dezvoltare economică datorată
poziției strategice, a valorilor și a resurselor orașului Roznov – ceea ce determină dezvoltarea
activităților economice ce se desfășoară în momentul actual la nivelul orașului, precum și
atragerea de noi investitori pentru începerea unor noi businessuri locale.
În acest sens, trebuie urmate următoarele principii prioritare:
● consolidarea și dezvoltarea situației economice a orașului;
● creșterea gradului de atractivitate a orașului, prin îmbunătățirea imaginii, a calității vieții;
● facilități de atragere a investitorilor, prin investiții în infrastructură, facilități fiscale,
servicii strategice și oferte pentru terenuri sau clădiri.
Orașul Roznov, se va dezvolta și mai mult pană în anul 2027, urmărind următoarele direcții de
dezvoltare principale:
● îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului Roznov, prin:
✔ asigurarea tuturor acestora la accesul la utilitățile de bază (apă, canalizare, energie electrică,
energie termică – gaze naturale);
✔ dezvoltarea infrastructurii – modernizarea drumurilor din oraș, care încă nu sunt
modernizate;
✔ crearea de noi locuri de muncă pentru a reduce la 0 numărul persoanelor aflate în șomaj sau
în asistență socială;
● dezvoltarea și creșterea economiei orașului prin atragerea de noi investitori în domeniile care pot
conferi oportunități – agricultură, silvicultură, industrie, servicii;
● va sprijini procesul de învățare de la nivel local prin:
o menținerea calității actului didactic și a condițiilor de desfășurare a acestuia, și prin sprijinirea
transformării procesului educativ în decursul anilor ce urmează;
o prevenirea și combaterea abandonului școlar;
o promovarea conceptului de învățare continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale
și de vârstă să participe și să se identifice cu comunitatea;
● oferirea de oportunități pentru intervenția din mediul privat a investitorilor, în vederea încheierii
de parteneriate public-private pentru investiții în proiecte la nivelul orașului;

●
●

protecția mediului pentru păstrarea bunăstării locuitorilor orașului și pentru păstrarea cadrului
natural optim pentru dezvoltarea turismului;
utilizarea eficientă a resurselor naturale ale orașului.

Viziunea de dezvoltare cuprinde și conceptul strategic de formulare a strategiei și a perspectivelor
de dezvoltare.
Conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea sa într-un plan strategic să asigure un
pachet de acțiuni care vor conduce la creșterea economică, creșterea bazei de impozitare, crearea de noi
locuri de muncă și îmbunătățirea calității mediului de viață al comunității.

Primar,
Vasile Paval

