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ANUNȚ  
privind procedura de dezbatere publică având ca obiect Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Orașului Ciacova pentru perioada 2021-2027 
 

 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice ale orașului Ciacova aduc 
la cunoștința cetățenilor, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-
Socială a Orașului Ciacova pentru perioada 2021-2027. 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Orașului Ciacova este un instrument de 
planificare pe termen mediu-lung, care are rolul de a contura viitorul orașului, având ca ani de referință 
perioada cuprinsă între 2021 și 2027. 

Strategia de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin procesele de 
dezvoltare locală, contribuind semnificativ la creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, a 
capacității instituționale, la transparența actului de guvernare locală, la îmbunătățirea serviciilor oferite 
cetățenilor și, implicit, va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și sociale durabile, inteligente și 
incluzive. În esenţă, acest document strategic clarifică care sunt direcţiile şi domeniile spre care se 
orientează efortul de dezvoltare al comunităţii, de aceea dorim să reflecte cât mai fidel posibilitățile reale de 
dezvoltare ale orașului nostru. 

Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul 
de act normativ supus dezbaterii publice, pot fi formulate și transmise/depuse până la data de 15.07.2022, 
prin e-mail, la adresa primariaciacova@primariaciacova.ro sau prin poștă/curier rapid, la adresa Primăriei 
Ciacova, Piața Cetății, nr.8, 307110 Ciacova, județul Timiș sau personal la sediul Primăriei Ciacova. 

Informații suplimentare pot fi obținute de la persoana de contact: Consilier achiziții publice-dna. 
Amarandei Loredana, la nr. de telefon 0256/399600 și/sau 0752447322 sau e-mail : 
primariaciacova@primariaciacova.ro/amarandeiloredana@yahoo.com. 
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