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PROIECT DE HOTIRARE NR. 
-- 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027 

Consiliul Judetean Ialomita, 
' ' Avand ~n vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 3565 /2022 - G  an0022022 al Presedintelui 
Consiliului Judetean Ialomita, 

$ 

Examinand: 
- Hot~r@rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 14/29.01.2020 privind aprobarea 

realizrii Proiectului ,Impreun pentru Ialomita - Strategia de Dezvoltare a Judepului 
lalomita 2021-2027 si servicii publice accesibile pentru cet~teni" in vederea obfinerii 
finant~rii prevzute de Programul Operational Capacitate Administrativ~ 2014-2020 si a 
cheltuielilor legate de proiect; 

- Raportul de specialitate nr. 3669 /2022 - { din @102.2022 al Directiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 2022 - din .2022 al Comisiei economico-financiare si 
agricultur; 

- Avizul nr./2022-_din .2022 al Comisiei juridice i de disciplin~; 
- Avizul nr./2022 - din .2022 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism, agricultur~ si dezvoltare regional~; 
- Avizul nr.[2022- din .2022 al Comisiei pentru ~nv~t~mant, munc~, 

s~n~tate, familie si asistent~ social~; 
- Avizul nr./2022 - din .2022 al Comisiei pentru cultur, culte, 

tineret, sport, colaborare cu societatea civil~ si relatii externe, 
i conformitate cu: ' 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizional~ n administratia public, 
republicat~, cu modific~rile si complet~rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. d) din Ordonanta de Urgent a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific~rile si completrile 
ulterioare, 

- prevederile Ghidului Solicitantului specific Cererii de proiecte POCA/661/2/1 
(CP13/2019 - "Fundamentarea deciziilor, planificare strategic~ si m~suri de simplificare 
pentru cet~teni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai pufin dezvoltate"; 
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific~rile si 
complet~rile ulterioare, 

in temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanfa de Urgenfa a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific~rile si completrile ulterioare, 

H O T H R ~ S T E :  

Art. I Se aprob~ Strategia de Dezvoltare a Judefului lalomita 2021-2027, prev~zut mn 
anexa care face parte integrant~ din prezenta hot~rare 

Art.2 Prin grija Secretarului general al judefului Ialomita, prezenta hot~rare va fi 
comunicat spre ducere la indeplinire directiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judetean lalomita, institutiilor publice subordonate acestuia si unit~tilor administrativ 
teritoriale din judeful Ialomita si, spre stiint, Institutiei Prefectului - Judeful Ialomita, 
urmand a fi publicat~ pe site-ul Consiliului Judetean lalomita - Sectiunea "Monitorul Oficial 
al Judetului". 

PRESEDINTE7 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hot~r@re privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomita 
2021-2027 

Prin proiectul de hot~rare supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judetean 
Ialomifa aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027. 

La nivelul Uniunii Europene abordarea strategic si programarea reprezint o 
important deosebit pentru politicile conturate de ctre aceasta. Pe fondul procesului de 
descentralizare care caracterizeaz sistemul administratiei publice rom@nesti, Consiliul 
Judetean lalomita a devenit un resort pentru bun~starea judetului, jucnd un asemenea rol 
at@t ca furnizor de politici de dezvoltare, ct si ca factor care asigur~ coeziunea comunit~tii 
si mediilor economic, cultural si asociativ. Administratia public~ judetean se plaseaz, 
astfel, in centrul tuturor aspectelor care tin de cresterea calit~tii vietii cet~tenilor. 

In acest context, in cadrul Cererii de proiecte "Fundamentarea deciziilor, planificare 
strategic si m~suri de simplificare pentru cet~teni la nivelul administratiei publice locale 
din regiunile mai putin dezvoltate" a Programului Operational Capacitate Administrativd 
2014-2020, Consiliul Judetean lalomita a adoptat hot~r@rea nr. 14/29.01.2020 prin care s-a 
aprobat depunerea si implementarea proiectului ,Impreun~ pentru lalomita - Strategia de 
Dezvoltare a Judepului lalomita 2021-2027 si servicii publice accesibile pentru cetteni". 

Obiectivul general al acestui proiect l-a reprezentat mbun~t~tirea procesului 
decizional si de planificare strategic, prin introducerea unor mecanisme si proceduri 
standard de fundamentare a deciziilor, corelarea acestora cu resursele existente si cele care 
pot fi atrase, simplificarea proceselor care vizeaz~ interactiunea direct~ cu cet~tenii si 
dezvoltarea competentelor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean lalomita ~n vederea implement~rii si utilizrii acestora. 

Prin realizarea proiectului s-a preconizat atingerea, fn principal, a dou obiective 
majore: realizarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului lalomifa 2021-2027, pe de o parte, 
iar pe de alt~ parte, realizarea si implementarea unui sistem informatic care s~ permit~ 
accesul cet~tenilor la diverse programe implementate de Consiliului Judetean Ialomita, prin 
depunerea online a documentelor solicitate (de exemplu, fn cazul programului de acordare a 
stimulentului pentru nou-nscuti, pentru obtinerea autorizatiei de acces la zona drumurilor 
judetene, pentru acordarea premiilor de excelent~ fn educatie, i alte asemenea, prezente si 
viitoare) si arhivarea electronic a unei p~rti din arhiva gestionat de Consiliul 
Judetean Ialomifa. 
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In prezent, documentul Strategia de dezvoltare a judefului lalomita 2021-2027 afost 
finalizat de prestator si predat beneficiarului si, raportat la natura sa de act administrativ cu 
caracter normativ de important judetean~, pentru respectarea principiilor reglementate de 
Legea nr.52/2003 privind transparenta decizional~ ~n administratia public~ este necesar 
respectarea procedurii de publicitate a proiectului ce va fi supus spre aprobare Consiliului 
Judetean Ialomifa. 

Constatand c~ sunt ndeplinite conditiile de legalitate si oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hotrarii n forma si continutul prezentate an 
proiect. 

PRE 

MA 

Tehnoredactat, 

Dogaru lulian 
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R A P O R T  
la proiectul de hot~r~re privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului 

Ialomita 2021-2027 
' 

Prin proiectul de hot~r~re supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii 
administrative privitoare la aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomita 
2021-2027. 

in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativ~ 2014-2020, 
Consiliul Judetean lalomita a depus o cerere de finantare a proiectului intitulat 
~Impreun~ pentru lalomita - Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027 si 
servicii pub lice accesibile pentru cet~teni". Prin intermediul acestui proiect a fost 
~ntocmit~ si Strategia de dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027, document strategic 
cu caracter normativ, de interes judetean, ce urmeazii a fi supus aprob~rii Consiliului 
Judetean Ialomita. 

Potrivit cererii de finantare, Strategia s-a elaborat in urma derul~rii analizei 
specifice. S-au efectuat scenarii de dezvoltare a judetului si au fost stabilite directii 
prioritare de interventie, pornind de la nevoile identificate, constr@ngerile existente, dar 
si tin~nd seama de documentele programatice la nivel national, regional si european. 

In procesul de elaborare a analizei situatiei existente au fost identificati actorii 
locali (stakeholderii) cu potential de a fi implicati in procesul de planificare strategic~, 
au fost formate grupuri de lucru, s-au colectat si analizat date si s-a realizat analiza 
SWOT si, pe baza activit~tilor anterior enumerate, s-a elaborat propriu-zis Strategia de 
dezvoltare a judetului lalomita pentru perioada 2021-2027. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizional~ 
in administratia public, republicat~, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, 
"in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 
administratiei publice are obligatia s~ publice un anunt referitor la aceast~ actiune ~n 
site-ul propriu, s-l afiseze la sediul propriu, mntr-un spatiu accesibil publicului, si s~-l 
transmit c~tre mass-media central~ sau local, dup~ caz". 

De asemenea, anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi 
adus la cunostinta publicului, ~n conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucr~toare 
~nainte de supunerea spre avizare de c~tre autorit~tile publice. 
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Pe cale de consecint, la acest moment, se propune demararea procedurii legale 
de punere in dezbatere public~ a documentului Strategia de dezvoltare a judetului 
Ialomita 2021-2027, fnainte de a fi supus spre adoptare Consiliului Judetean Ialomita, 
at~t din perspectiva transparentei decizionale prev~zut~ de Legea nr. 52/2003, c~t si ca 
etap~ premerg~toare definitivrii documentului programatic, av~nd ~n vedere c 

eventualele observatii si propuneri vor fi analizate si, dup~ caz, inserate ~n cuprinsul 
documentului ce va fi supus aprob~rii Consiliului Judetean Ialomita. 

Elementele de analiz~ prezentate mai sus, fundamenteaz~, din punct de vedere al 
legalit~tii, proiectul de hot~r~re ce va fi propus adopt~rii Consiliului Judetean Ialomita. 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ionica B~ICOIANU 


