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COMUNICAT DE PRESĂ 

cu privire la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 

2021-2027  

 

Primăria Municipiului Alexandria, în parteneriat cu Civitta Strategy & Consulting, a demarat  
procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria pentru perioada 
2021-2027.  

Pentru a asigura buna înțelegere a nevoilor locale și caracteristicilor teritoriului, studiul se 
bazează pe un proces de consultare a comunității locale, în cadrul căruia se desfășoară sondaje privind 
opiniile cetățenilor din Municipiul Alexandria și mediului de afaceri referitoare la măsurile cele mai 
importante pentru dezvoltarea municipiului.  

Răspunsurile furnizate prin aceste chestionare vor fi avute în vedere în elaborarea direcțiilor și 
proiectelor strategice, pe care și le va asuma autoritatea locală în vederea dezvoltării Municipiului 
Alexandria, urmărind cele 5 dimensiuni ale dezvoltării durabile: dimensiunea economică, socială, 
climatică, demografică și de mediu. 

Răspunsul dumneavoastră este anonim și va fi prelucrat doar din punct de vedere statistic. 

Completarea chestionarelor poate fi realizată prin următoarele metode:  

 online pe site-ul Primăriei Municipiului Alexandria: https://www.alexandria.ro/  
 online pe Pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Alexandria: 

https://www.facebook.com/PrimariaAlexandria 
 online, accesând link-urile: https://forms.gle/1gQwGCrh1tAyaEcT7 și 

https://forms.gle/FZkgTBfc1RVedhyc6  
 fizic la sediul Primăriei Municipiului Alexandria – Compartiment Registratură.  

 

Info:  

Link-urile cu privire la completarea chestionarelor amintite mai sus sunt următoarele: 

  https://forms.gle/1gQwGCrh1tAyaEcT7 - chestionar online pentru populație; 
  https://forms.gle/FZkgTBfc1RVedhyc6   - chestionar online pentru mediul de afaceri. 

 Completarea unui chestionar durează aproximativ 15 minute, dar va avea un impact pe termen 
lung asupra calității vieții în Municipiului Alexandria.  
 Întocmit, 

 

     Vîrban Liliana  
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