
 

                        

                     ANUNȚ PRIVIND DEZBATERE PUBLICĂ 

 

Astăzi, 22.03.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind 

transparența decizională în administratia publică, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău, pentru perioada 2021-

2027”. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău, pentru perioada 2021-2027 a fost 

realizată în cadrul proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare 

a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău – cod SIPOCA 794/MySMIS 136038” 

– proiect finanțat din POCA 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Administrație Publică și sistem 

judiciar accesibile și transparente, OS2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanță cu SCAP. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău este un instrument de planificare 

pe termen mediu-lung care are rolul de a contura viitorul Județului Buzău, având ca ani de 

referință perioada cuprinsă între 2021 și 2027.  

Strategia de dezvoltare durabilă reprezintă unul din pașii cei mai importanți care susțin 

procesele de dezvoltare județeană, 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 esență, acest tip de strategie 

clarifică pe termen mediu și lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează 

efortul de dezvoltare al comunității, de aceea dorim să reflecte cât mai fidel posibilitățile reale 

de dezvoltare ale județului. 

Documentul poate fi consultat pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău 

www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul 
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Nicolae Bălcescu nr. 44, județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații 

publice. 

Proiectul acestui document se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la 

registratura Consiliului Județean Buzău. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind documentul supus 

consultării publice se pot depune până la data de 22 aprilie 2021: 

-ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene 

cjbuzau@cjbuzau.ro ; 

-prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 44, municipiul 

Buzău, județul Buzău; 

-la sediul autorității publice, între orele 8,00 – 16,30– de luni până joi și 8,00 – 14,00– vineri. 

Propunerile trimise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea publică a 

privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău, pentru perioada 

2021-2027”. 

În vederea transmiterii de feed back, aveți la dispoziție un chestionar de consultare a 

opiniei cu privire la conţinutul strategiei, ce poate fi accesat la linkul 

https://www.surveymonkey.com/r/SDD_2027_Buzau.  
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