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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027  

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatele de aprobare nr.3565/2022 - G din 08.02.2022 și nr. 9674/2022 - G din 

12.04.2022 ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 14/29.01.2020 privind aprobarea 

realizării Proiectului „Împreună pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a Județului 
Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni” în vederea obținerii 
finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a 
cheltuielilor legate de proiect; 

- Rapoartele de specialitate nr.3569/2022 - K din 08.02.2022 și nr. 9732/2022 - E din 
12.04.2022 ale Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 10210/2022 - K din 18.04.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Avizul nr. 10277/2022 - C din 18.04.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Avizul nr. 10315/2022 - S din 18.04.2022 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 10235/2022 - K din 18.04.2022 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Avizul nr. 10262/2022 - G din 18.04.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- prevederile Ghidului Solicitantului specific Cererii de proiecte POCA/661/2/1 
(CP13/2019 - ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare 
pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”; 
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1 Se aprobă Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
 

Art.2 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, instituțiilor publice subordonate acestuia și unităților administrativ-
teritoriale din județul Ialomița și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al 

Județului”. 
 
 
           PREŞEDINTE,  

                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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