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SCRISOARE PREȘEDINTE CJ: 

În contextul elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027, 

vă transmitem propunerea de strategie care conține viziunea, direcțiile de dezvoltare, obiectivele 

strategice și planul de intervenții la nivel județean. 

Implementarea unei strategii județene presupune un efort semnificativ  și unitar din partea instituțiilor, 

administrațiilor publice locale și factorilor interesați, parteneri esențiali în procesul de dezvoltare durabilă 

a județului nostru.   

Este important să înțelegem că definitivarea acestei strategii este punctul de pornire al procesului de 

dezvoltare, în care trebuie să se regăsească interesul tuturor comunităților, al mediului de afaceri, al 

societății civile și mai ales al cetățenilor.  

În acest context, implicarea dumneavoastră este foarte importantă pentru demersul pe care ni-l 

propunem.   

Vă mulțumim și vă asigurăm în continuare de tot sprijinul instituției noastre!  

  Petre Emanoil NEAGU 

Președinte Consiliul Județean Buzău  

INTRO:  

Consiliul Județean Buzău vă invită să vă exprimați punctul de vedere referitor la propunerea de Strategie 

de dezvoltare durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027 și să contribuiți cu opinia 

dumneavoastră la definitivarea acestui document strategic.    

Dacă aveți și alte sugestii sau doriți să transmiteți informații mai detaliate, puteți utiliza adresa de mail: 

strategie2027@cjbuzau.ro  

Vă mulțumim pentru colaborare! 

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

 

1. În ce măsură direcțiile de dezvoltare strategică propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare 

durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021 – 2027 acoperă interesul dumneavoastră?  

 într-o foarte mică măsură  

 într-o mică măsură 

 suficient 

 în mare măsură 

 în foarte mare măsură 
 

2. În ce măsură în cadrul intervențiilor propuse pentru atingerea obiectivelor strategice și de 

dezvoltare comună în Strategia de dezvoltare durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021 

– 2027 se regăsesc prioritățile dumneavoastră? 

 într-o foarte mică măsură  

 într-o mică măsură 

 suficient 

 în mare măsură 

 în foarte mare măsură 
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3. Dacă este cazul, vă rugăm să precizați altă intervenție, care nu se regăsește între cele propuse 

în cadrul Strategiei:  

....  

 

4. Vă rugăm să menționați orice alte aspecte pe care le considerați relevante pentru Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău pentru perioada 2021-2027?  

 

 

 


