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PROIECT DE HOTĂRARE NR. 
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judelidui Ialomila 2021-2027 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Aveind in vedere: 
- Referatele de aprobare nr.3565/2022 G din 08.02,2022 si nr, 

din 	L  .04.2022 ale Presedintelui Consiliului Judeţ ean 
Examill rind: 

Hotă reirea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14/29.01.2020 privind aprobarea 
realiză rii Proiectului „Impreunei pentru Ialomiţa - Strategia de Dezvoltare a Judeţ ului 
Ialomiţa 2021-2027 ş i servicii publice accesibile pentru cet ăţ eni" in vederea oblinerii 
finanţ eirii preveizute de Programul Operational Capacitate Administrative!' 2014-2020 si a 
cheltuielilor legate de proiect; 

- Rapoartelel de specialitate nr.3569/2022 - K din 08.02.2022 si nr. 11302 /2022 _ 
e din  a .04.2022 ale Direcţ iei Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei economico-financiare ş i 
agricultură ; 

Avizul nr, 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice si de disciplinei; 
- Avizul nr. 	12022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism, agricultură  ş i dezvoltare regională ; 
- Avizul nr, 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru inveiţ eimeint, muncei, 

să nă tate, familie ş i asistenţă  socială ; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru culturei, culte, 

tin eret, sport, colaborare cu societatea civilă  ş i relaţ ii externe, 
In conform itate Cu.. 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţ a decizională  in administraţ ia publicei, 
republicată , cu modific ă rile ş i completeirile ulterioare; 

- prevederile art. 173 aim. (1) lit. b) ş i aim. (3) lit. d) din Ordonanţa de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completeirile 
ulterioare, 

- prevederik Ghidului Solicitantului specific Cererii de pro iecte POCA/661/2/1 
(CP13/2019 - "Fundamentarea deciziilor, planificare strategicei i mă suri de simplificare 
pentru ceteiţ eni la nivelul administraţ iei pub/ice locale din regiunile mai puţ in dezvoltate"; 
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prevederile Legii nr. 27372006 privind finan ţ ele publice locale, cu rnodific ă rile ş i 
completă rile ulterio are, 

In terneiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile 54 cornpleteirile ulterioare, 

HOT Ă R Ă ,5' TE: 

Art.1 Se aprobă  Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa 2021-2027, prevă zutei fn 
anexa care face parte integrantă  din prezenta hotă rdre 

Art.2 Prin grija Secretarului general at judeţului Ialomiţ a, prezenta hoteirdre va fi 
cornunicată  spre ducere la indeplinire direcţ iilor de specialit ate din cadrul Consiliului 
Judeţ ean lalomiţ a, instituţ iilor publice subordonate acestuia ş i unităţ ilor adrninistrativ-
teritoriale din judeţul lalomiţa şż , spre ş tż inţă , Instituţ iei Prefectului Judeţ ul Ialorniţ a, 
urnidnd a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judeţ ean lalomiţ a — Secriunea "Monitorul Oficial 
at Judetului" 

PRE$EDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general al judefului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotdriire privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului laktnita 

2021-2027 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune Plenului Consiliului Judelean 
lalomila aprobarea Strategiej de Dezvoltare a Judetului Ialomjta 2021-2027. 

La nivelul Uniunii Europene abordarea strategică  ş i programarea reprezintă  o 
importantă  deosebită  pentru politicile conturate de că tre aceasta. Pe fondul procesului de 
descentralizare care caracterizează  sistemul administratiei publjce rom ă neş ti, Consiljul 
Judetean Ialomita a devenit un resort pentru bun ă starea judetuluj, jucă nd un asemenea rol 
ată t ca furnizor de politici de dezvoltare, cat si ca factor care asigură  coeziunea comunit ă tii 
ş i mediilor economic, cultural si asociativ. Administratia pub lică  judeleană  con tribuie, 
irnpreună  cu celelalte autorită ti ale administratiei publice locale, la dezvoltarea economico-
socială  a judetuluj si cresterea calităţ ii vieţ ii cetă tenilor, 

In acest context, in cadrul Cereril de projecte "Fundamentarea deciziilor, planificare 
strategic ă  i m ă surj de simplificare pentru cetă teni la nivelul administratiei publjce locale 
din regiunile mai pulin dezvoltate" a Programului Operational Capacitate Administrativă  
2014-2020, Consiliul Judelean Ialomita a adoptat hotă rdrea nr. 14/29.01.2020 prin care s-a 
aprobat depunerea ş i implementarea proiectului „impreună  pentru Ialomita - Strategia de 
Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027 $i servicii publice accesjbile pentru cetă teni". 

Obiectivul general al acestui project 1-a reprezen tat imbună tă tirea procesului 
decjzional ş i de planjficare strategic'd, prin introducerea unor mecanisme i pro ceduri 
standard de fundamentare a deciziilor, core/area acestora cu resursele existente ş i cele care 
pot fi atrase, simplificarea proceselor care vizează  interactiunea directă  cu cetă tenii 
dezvoltarea competentelor personalului din cadrul aparatului de spec ialitate al Consiliului 
Judetean Ialomita in vederea implement ă rii i utiliză rii acestora. 

Prin realizarea proiectului s-a preconizat atingerea, in principal, a două  objective 
majore: realizarea Strategiei de Dezvoltare a Judelului Ialomita 2021-2027, pe de o parte, 
jar pe de altă  pane, realizarea ş i implementarea unui sistem informatic care s ă  permită  
accesul cetă lenilor la diverse programe implementate de Consiliului Jude/can Ialomita, prin 
depunerea online a documentelor solicitate (de exemplu, in cazul programului de acordare a 
stimulentului pentru nou-n ă scuti, pentru obţ inerea autorizatiei de acces la zona drumurilor 
judetene, pentru acordarea premjilor de excelentă  in educatie, i alte asemenea, prezente 
viitoare) ş i arhivarea electron ică  a unei pă rţ i din arhiva gestionată  de Consiliul 
Judetean 
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PREFEDINTE 
MARIAN PA 

În vederea respectă rii principillor reglernentate de Legea nr. 5212003 privind 
transparenţa deeizionald în administratia, raportat la natura de act administrativ cu earacter 
normativ de importang judeteană , Consiliul JudeteanLomita a indeplinit procedurile 
legale, prin publicarea pe site-ul propriu a Strategiei de dezvoltare a judetului 
Ialomita 2021-2027, organizarea unor dezbateri publice cu implicarea tuturor primarilor 
unităţ ilor administrativ-teritoriale din judet, a reprezentantilor soeletăţ ii eivile, institutiilor 
publice judeţ ene, a mediului de afaceri, etc. 

In Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita au fost incluse, pe leing ă  pro iectele 
Consiliului Judetean Ialomiţ a previzionate pentru exercitiul financiar 2021-2027, toate 
propunerile uniteitilor-administrativ teritoriale din judet si ale institutiilor publice aflate  în  
subordinea Consiliului judelean lalomita. 

Constateind eel sunt indeplinite condiţ iile de legalitate ş i oportunitate, propun 
Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea hotă reirii in forma si continutul 
prezent ate in proleet, 

Tehnoredactat, 
Dogaru _Man 
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RAP  ORT 
la prolectul de hotă rire privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului 

Ialomlta 2021-2027 

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

În cadrul Programului Operational Capacitate Administrativ ă  2014-2020, Consiliul 
Judetean Ialomita a depus o cerere de finantare a proiectului intitulat „impreun ă  pentru 
Ialomita Strategia de Dezvoltare a Judetului Ialomi ţ a 2021-2027 ş i servicii publice 
accesibile pentru cet ă teni". Prin intermediul acestui proiect a fost intocmit ă  ş i Strategia de 
dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027, document strategic cn caracter normativ, de 
interes judetean, ce urmeaz ă  a fi supus aprob ă rii Consiliului Judetean Ialomita. 

Potrivit cererii de finantare, Strategia s-a elaborat in urma derul ă rii analizei 
specifice. S-au efectuat scenarii de dezvoltare a judeţului ş i au fost stabilite directii 
prioritare de interventie, pornind de la nevoile identificate, constr ă ngerile existente, dar ş i 
Orland seama de documentele programatice la nivel national, regional ş i european. 

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in. 
administratia public ă , republicată , cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare, 
"En cadrul procedurilor de elaborare a pro iectelor de acte normative auto ritatea 
administrafiei publice are obligaţ ia să  pub lice un anunf referitor la această  acjiune în 
site-ul propriu, să -1 afiseze la sediul propriu, Entr-un spa/hi accesibil publicului, ş i să -1 
transmită  că tre mass-media centrală  sau local ă , după  caz". 

Anuntul referitor la elaborarea proiectului de act normativ a fost adus la cuno ş tinta 
publicului, in condiţ iile  aim.  (1), cu  eel  puţ in 30 de zile lucră toare inainte de supunerea 
spre adoptare de că tre Consiliul Judetean Ialomita. De asemenea, au avut  be  dezbateri 
publice  en  principalii actori primarii unit ă tilor administrativ-teritoriale din judet, 
societatea civil ă , mediul de afaceri, institu ţ iiie publice judetene. 

Elementele de analiză  prezentate mai sus, fundamenteaz ă , din punct de vedere al 
proiectul de hotă ră re  cc  va fi propus adopt ă rii Consiliului Judetean 
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