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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind actuallzarea "Monograflei ecanomico militare a judefului lalornita"
la nivelul anului 2022
Consiliul Judetean
Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr. /59g/2022 -1d din P.06 .2022 al Preşedintelui
Consiliului Judetean lalomita,
Examinand:
- Hotărtirea Consiliulul Judetean lalomita nr. 96 din 25.06.2020 privind
aprobarea "Monografiei economico militare a judetului lalomita";
Raportul de specialitate nr. /5-WD/2022 din
.2022 al Directiei
Coordonare Organizare;
Avizul nr.
/2022 din
.2022 at Comisiei economicofinanciare şi agricultur6;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regional6, protectia mediului şi turism;
Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pentru inv6t6m6nt,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea 006
externe
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pentru munc ă,
siin ătate, asistent6 social ă şi famille;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei juridice, de
disciplin ă, drepturi, obligatii şi incompatibilit ăti,
Adreso nr. 168 IL din 10.06.2022 a Structurii Teritoriale pentru Probleme
Speciale Judetul Iatomi ţa, inregistrat6 la Consiliul Judetean lalomita sub
nr. 15682/2022-1/15.06.2022,
Tn conform itate Cu:
- prevederile art. 35 lit. d) din Legea ap ărării nationale a Romeiniei nr. 45/1994,
Cu modificările şi complet6rile ulterioare;
- prevederile art. 46 alin. (2) şi art. 47 lit. f) din Legea 477/2003 privind
pregătirea economiei nationale şi a teritoriului pentru aparare, republicat ă cu
modificările şi complet6 rile ulterioare;
- prevederile art. 2 din Hot ă rarea Guvemului Rom6n1e1 nr. 1174/2011 pentru
aprobarea Instructfunilor privind intocmirea şi actualizarea monografiel economicomilitare a Jude ţuiui respectiv a municipiului Bucure şti, corobomt cu art. 4 din onexa
aceleiaşi hotărari;
,
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prevederile art. 5 - 7 din Note:it-area Guvemului nr. 781/2002 privind protectia
informatillor secrete de serviciu,
Tn temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgent:a a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările 51 cornpletările ulterio are,
HOTARA5TE
Art.1 Se aprobă actualizarea la nivelul anului 2022 a "Monografiei economico militare a judetului lalomita", aprobat ă prin Hotărarea Consiliului Judetean lalomita
nr. 96/25.06.2020, dup ă cum urmează:

anexele nr. la), 3, 4, 5, 7, 8e), 10, 11, 14, 15a), 15b), 18, 20a) 5i 20b) din
"Monografia economico militară a judetului lalomita" se modific ă 5i se ?nlocuiesc cu
anexele corespunză toare care fac parte integrant ă din prezenta hot ăreire.
Art.11 Prin grija Secretarului general al judetului lalomita, prezenta hot ărare va
fi cornunicat ă Centrului Militar Judetean lalomita 5i Structurii Teritoriale pen tru
Probleme Speciale Judetul lalomita, urmând a fi publicat ă, fără anexă, pe site-ul
Consiliului Judetean ialomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".

PRE5ED1NTE,
MARIAN PAVEL

Nr.
Adoptată Slobozia
Ast6zi
.2022

Con trasemnează pentru legalit ate,
Secretarul General al Judetului lalornita
ADRIAN ROBERT IONESCU
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REFERAT DE APR OBARE
la proiectul de hotărdre privind actualizarea "Monografiei econotnico militare
a judefului Ialomila" Ia nivelul anului 2022
Prin proiectul de hoteirdre supus dezbaterii şi aprobdrii plenului Consiliului Judeţean
Ialomiţ a se propune actualizarea "Monografiei economico mi//tare a jude fului lalomiţa", la
nivelul anuluj 2022.
Monografia economico-militard a judetului reprezintei o bazd de date cu informaţii
referitoare la principalele elemente geografice si de infrastructure'', resurse materiale,
energetice sj umane, precum şi alte date si informaţii din cadrul uniteiţilor administrativteritoriale necesare pentru sustinerea efortului de apeirare, asigurarea ordinii pub/ice
securitătii naţionale, pentru prevenirect şi gestion area situaţiilor de urgenţă si de crizei,
precum sj pentru acordarea Sprijinului Naţiunii Gazdd (HNS) in cadrul acţiunilor Cu statele
membre NATO si partenere.
La nivelul judefuluj
docurnentul in cauzei a fast aprobat prin Hoteireirea
Consiliului Jude tean Ialomita nr. 96125.06.2020, fiind incadrat în clasa de secretizare "secret
de serviciu".
Prin adresa nr. 168IL din 10.06.2022, Structura Teritoriald pentru Probleme Speciale
Judeful lalomiţa aduce la cunostinfă că se impune actualizarea unui num ăr de 14 anexe ale
Monografiei economico mil/tare a judefului Ialomila. Proiectul de hoteireire supus adopteirji
indeplineste conditiile de legaljtate, intrucdt potrivjt prevederilor art. 2 din Hoteirdrea
Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instructjunilor privind intocmirea şi actualizarea
monografiej economico-miljtare a Jude fului, consiliile judeţene, cu sprijinul Structurile
Teritoriale pentru Probleme Spec/ale judefene intocmesc şi actualizeazei Monografia
economico - militarei a judeţului. Potrivit prevederilor art. 4 din actul normativ mentionat,
aceasta se intocmeste o datd la 4 ani si se actualizează anual, în primul semestru.
De asemenea, ln vederea respectdrii prevederilor art. 6 al/n.(1) din Hot-di-area de
Guvern nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de servicju, analiza prezentului
project de hoteirdre se realizeazd doar de cdtre persoane care detin "autorizatia de acces la
informatii secrete de serviciu", eliberată de Consiliul Judetean lalornifa.
Constatdnd că actualizarea "Monografiei economico tnilitare a judeţului Ialomiţa"
la nivelul anului 2022 indeplineste condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judeţeart Ialomiţa adoptarea so in forma si continutul prevăzute in project.

PREŞEDIN
MARIAN P EL

Tehnoredaciat
Dogartt ZuUan

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
TeL 0243 230200
Fax: 0243 230250

web: www.cicnetro

Slobozia - Plata Revoluttei Nr. 1

DIRECŢIA COORDONARE ORGANIZARE

e-mail: cji@cicnetro

Nr,

15.9J04b4t-Cdin

6'.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotArare privind actualizarea "Monografiei economico militare
a judetului Ialomita" la nivelul anului 2022

Potrivit prevederilor art. 35 lit.d) din Legea ap ărării naţionale a Romaniei nr.45/1994, ale
art. 47 lit.f) din Le gea nr. 477/2003 privind preg ătirea economiei nationale şi a teritoriului pentru
apărare $i ale Hot ărarii Guvernului or. 1174/2011, autorit ăţile administratiei publice j udetene
actualizeaz ă şi pun la dispozitia centrelor militare jude ţene "Monografia economico-militar ă a
judeţului".
Conform prevederilor art. 4 din anexa Ho ţărarii Guvemului nr. 1174/2011 pentru aprobarea
Instructiunilor privind intocmirea şi aeţualizarea monografiei economico-militare a judetului,
Monografia
militară a j udetului
economico
se intocme$ ţe o dată la 4 ani şict
se aualizeaz ă anual,
pănă la sfărsitul semestrului I. "Monografia economico — militar ă a judeţului Ialomit a" a fast
aprobată prin Hotărărea Consiliului Judetean Ialomi ta or. 96/25.06.2020, urmănd a fi actualizaţă
anual.
În principal, Mono grafia este destinat ă structor cu a ţribuţii in domeniul apărării $i
securitătii nationale in vederea indeplinirii atributiiloruril responsabilit ătilor legale, a organiz ării,
planificării si elaborării documentelor prograatice
rn
(planuri, scenarii, concepte, sinteze, studii 5i
evaluări strice)
ateg
care servesc la fundamentarea deciziilor liderilor militari, implementarea
pro gramelor proiectelor politico-militare $i militare asumate la nivel na tional $i international,
precum şi in conducerea actiunilor Armatei Rom ăniei pe timp de pace, in situatii de crizA şi/sau la
război.
In respectarea prevederilor legale cei îi revin, Structura Teritorial ă pentru Probleme
Speciale Judetul falomita solicit ă prin adresa nr, 168 IL din 10.06.2022 actualizarea, la nivelul anului
2022, a unui număr de 14 anexe ale "Monografiei economico — militare a jude ţului Ialomita".
Dintre acestea, a anex ă este incadratd in clasa de secretizare "secret de serviciu".
Elementele
analiză prezentate mai sus, fundamenteaz ă, din punct de vedere al legalit ăţii
proiectul de hotărăre propus adopt ării Consiliului Judetean Ialomi ţa.
Director execupv adju
lulian Grig iin D aru

