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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

privind actualizarea ”Monografiei economico - militare
ajudeţului Ialomiţa”
o
Ă
lanivelul anului 2021

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. /204/__/2021 - Ț. din 49.„05.2021 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,

Examinând:
- hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 96/25.06.2020 privind aprobarea ”Monogratiei
economico - militare a județului Ialomița”;

- Raportul de specialitate nr. _Îk0/2021
120 ia
- I- din PB.„05.2021 al Direcţiei Coordonare

Organizare;

- Avizul nr.

/2021 - __. din ___.05.2021 al Comisiei economico-financiare şi

agricultură;
- Avizul nr.
/2021 - ___ din ___.05.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Avizul nr.
/2021 din _____.05.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură,
culte,tineret, colaborarea cu societateacivilă şi relaţii exierne
- Avizul nr.
PO - din 05,2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate,

asistență socială şi familie;

-- Avizul nr._______/2021 - din .05.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,

- Adresanr. 157 IL din 10.05.2021 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Judeţul
Ialomiţa,înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 11869/2021-D/18.05.2021,
În conformitate cu:
- prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 46 alin. (2) şi art. 47 lit. f) din Legea 477/2003 privind pregătirea economiei
naționale şi teritoriului pentru apărare, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1174/2011 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului,
respectiv a municipiului Bucureşti, coroborat cu art. 4 din anexa aceleiaşi hotărâri;
- prevederile art, 5 - 7 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor
secrete de serviciu,

În temeiulart. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art. Se aprobă actualizarea la nivelul anului 2021 a ”Monografiei economico - militare a
județului Ialomiţa”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 96/25.06.2020, după
cum urmează:
Consiliul Jhdetean !alomi
ta
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- anexele nr. la), 1.c), 20), 3, 4, 5, 6, 7, 8e), 10, 11, 12, 14, 15a), 16, 18, 208) şi 20b) din

"Monografia economico - militară a judeţului Ialomiţa” se modifică şi se înlocuiesc cu anexele

corespunzătoare care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.Il Prin grija Secretarului general al județului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi comunicată

Centrului Militar Judeţean Ialomița şi Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Judeţul
Ialomița, urmând a fi publicată, fără anexă, pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomița, secțiunea
"Monitorul Oficialal Judeţului”.

PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul generaljudeţului Ialomița
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea "Monografiei economico - militare
a județului Ialomița”la nivelul anului 2021
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean
Ialomita se propune actualizarea "Monografiei economico - militare a județului Ialomita”, la
nivelul anului 2021
Monografia econormico-militară a județului reprezintă o bază de date cu informaţii
referitoare la principalele elemente geografice şi de infrastructură, resurse materiale,
energetice şi umane, precum şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativ-

feritoriale necesare pentru susținerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice şi
securității naționale, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză,
precum şi pentru acordarea Sprijinului Națiunii Gazdă (HNS) în cadrul actiunilor cu statele
membre NATO şipartenere.
La nivelul județului Ialomița, documentul în cauză a fost aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 96/25.06.2020, fiind încadrat în clasa de secretizare "secret
de serviciu”.
Prin adresa nr. 157 IL din 10.05.2021, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale
Județul Ialomita aduce la cunoştinţă că se impune actualizarea unui număr de 18 anexe ale
Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa. Proiectul de hotărâre supus adoptării
îndeplineşte condițiile de legalitate, întrucât potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea
Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea
monografiei economico-militare a județului, consiliile județene, cu sprijinul Structurile
Teritoriale pentru Probleme Speciale județene întocmesc şi actualizează Monografia
economico - militară a judeţului. Potrivit prevederilor art. 4 din actul normativ menționat,
aceasta se întocmeşte o dată la 4 anişi se actualizează anual, în primul semestru.
De asemenea, în vederea respectării prevederilor art. 6 alin.(1) din Hotărârea de
Guvern nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, analiza prezentului
proiect de hotărâre se realizează doar de către persoane care deţin "autorizația de acces la
informaţii secrete de serviciu”, eliberată de Consiliul Judeţean Ialomiţa.
Constatând că actualizarea "Monografiei economico - militare a județului Ialomita ”
la nivelul anului 2021 îndeplineşte condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Județean Ialomița adoptarea sa înformaşi conţinutul prevăzute în proiect.
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RAPORI DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare
a județului Ialomiţa” la nivelul anului 2021

Potrivit prevederilor art. 35 lit.d) din Legea apărării naționale a României nr.45/1994, ale
art. 47 lit.£) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale şi a teritoriului pentru
apărare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1174/2011, autorităţile administrației publice judeţene
actualizează şi pun la dispoziția centrelor militare judeţene "Monografia economico-militară a
județului”.
|
Conform prevederilor art. 4 din anexa Hotărârii Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului,
Monografia economico- militară a judeţului se întocmeşte o dată la 4 ani şi se actualizează anual,

până la sfârşitul semestrului IL. "Monografia economico — milițară a județului Ialomiţa” a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 96/25.06.2020, urmând a fi actualizată
anual.
În principal, Monografia este destinată structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi
securității naționale în vederea îndeplinirii atribuțiilor şi responsabilităților legale, a organizării,
planificării şi elaborării documentelor programatice (planuri, scenarii, concepte, sinteze, studii şi
evaluări strategice) care servesc la fundamentarea deciziilor liderilor militari, implementarea

programelor şi proiectelor politico-militare şi militare asumate la nivel național şi internaţional,

precum şi în conducerea acțiunilor Armatei României pe timp de pace, în situații de criză şi/sau la
război.
În respectarea prevederilor legale cei îi revin, Structura Teritorială pentru Probleme
Speciale Judeţul Ialomiţa solicită prin adresanr. 157 1L din 10.05.2021 actualizarea, la nivelul anului
2021, a unui număr de 18 anexe ale ”Monografiei economico — militare a judeţului Ialomiţa”.

Dintre acestea, o anexă este încadrată în clasa de secretizare "secret de serviciu”.

Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamentează, din punct de vedere al legalităţii
proiectul de hotărâre propus adoptării Consiliului Județean Ialomiţa.

Director executiv
Ionica RAICOIANII
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