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Cuvânt Ȋnainte,
Adresat de Primarul Comunei Puieṣti
Dragi ṣi stimaţi cetăţeni ai comunei Puieṣti,
De la bun început am fost conṣtient că nu îmi va fi uṣor, că Administraţia Locală este factorul hotărâtor
care împreună cu dumneavoastră trebuie să-ṣi propună o serie de programe pentru crearea unor
condiţii de viaţă corespunzătoare în toate domeniile de activitate. In aceste condiţii, de când mi-aţi
acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să modernizez această comună ṣi
să o aduc la nivelul demn de a deveni o comună europeana.
Ȋn contextul unei analize ample, am ţinut cont de factorul uman care este elementul principal în
identificarea nevoilor ṣi oportunităţilor de care are nevoie comuna noastră ṣi tocmai de aceea vreau să
vă mulţumesc ca m-ati sprijinit ṣi m-aţi ajutat de fiecare dată să găsesc soluţiile cele mai bune ṣi
oportunităţile necesare pentru a continua înflorirea ṣi dezvoltarea din toate punctele de vedere a
localităţii în care locuim ṣi pe care o reprezentăm cu mândrie.
Atât proiectele pe care le-am realizat până în prezent cât si cele care sunt cuprinse în «Strategia
de Dezvoltare Locală a comunei Puieṣti pentru perioada 2014-2020 », pentru care o parte dintre
dumneavoastră aţi fost chestionaţi, vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii ṣi creṣterea nivelului de trai al
nostru, al tuturor .
Aceasta Strategie de Dezvoltare a fost realizată prin mobilizarea noastră, a tuturor factorilor de
decizie din Primărie ṣi a Consiliului Local, ṣi cu sprijinul nemijlocit al dumneavoastră. Astfel, împreună ne
vom bucura de o infrastructura stradala modernă, de apă ṣi canalizare, de educarea în bune condiţii a
copiilor noṣtri în ṣcoli ṣi grădiniţe dotate corespunzător, de extinderea infrastructuri lor de utilităţi pe
raza comunei etc.
Ȋn calitate de ales ṣi reprezentant al dumneavoastră, vă mulţumesc pentru sprijinul de care mam bucurat până în prezent ṣi îmi exprim convingerea totală că ṣi în viitor vom forma o adevarată
echipă ṣi împreună vom sărbători finalizarea proiectelor pe care ni le-am propus prin această Strategie
de Dezvoltare Locala.
Cu respect pentru fiecare dintre dumneavoastra,

Florin Iulian LEAUA
Primarul comunei Puieṣti,

Cuprins
Puiești, model al dezvoltării durabile
Cuvântul primarului
Prefaţă
Cuprins
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Prefaţă

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Puiești pentru perioada 2014-2020 a fost
elaborată ca urmare a iniţiativei Primăriei Comunei Puiești ṣi a Consiliului Local Puiești.
Strategia reprezintă un răspuns planificat, integrat la condiţiile locale socio-economice, de
infrastructură ṣi de mediu cu scopul de a evidenţia oportunităţile pe care le avem ca cetăţeni ai
României, stat membru în Uniunea Europeană.
Pentru elaborarea strategiei au fost utilizate informaţii ṣi recomandări ale Consiliului
Local, ale experţilor din Primărie, ale locuitorilor, ale agenţilor economici locali, informaţii
obţinute atât prin consultări publice, prin aplicarea chestionarelor locuitorilor comunei, prin
analiza rapoartelor ṣi a datelor statistice.
Abordarea strategică ṣi metodologia utilizată identifică viziunea, misiunea, principiile
ṣi valorile, scopurile strategice, obiectivele ṣi acţiunile necesare pentru îndeplinirea acestora.
Direcţiile Strategice conduc la transformarea comunei Puiești într-o importantă comună din
punct de vedere economic, social ṣi cultural al judeţului Buzău ṣi al Regiunii Sud-Est. Prin
aceasta se doreṣte asigurarea unui viitor prosper ṣi durabil pentru generaţia prezentă ṣi
viitoare.
Activităţile desfăṣurate în elaborarea Strategiei au identificat 7 direcţii prioritare de
dezvoltare: regenerare locală ṣi infrastructură, revitalizare economică ṣi sprijin pentru sectorul
economic, mediu, educaţie ṣi formare profesională, dezvoltare social, cultură tineret ṣi sport,
modernizarea administraţiei publice locale.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Puiești pentru perioada 20142020 necesită o asumare publică ṣi conṣtientizarea ei. Acest lucru va duce la utilizarea eficientă
a resurselor proprii autorităţii publice, rezultatul fiind o îmbunătăţire a vieţii locuitorilor. Pe
baza prezentei strategii se fundamentează ṣi se justifică cererile de finanţare pentru atragerea de
resurse financiare din diferite fonduri speciale.

