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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru obiectivul de investitii
„Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economicš a Judetului tasi pentru etapa de programare
2021-2027" care se va realiza ca actiune multianualš

Consiliul Judetean

-

-

-

-

AvAnd in vedere:
Referatul de aprobare nr
/
a Presedintelui Consiliului Judetean lasi
referitor la aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru obiectivul de
investilii „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economicš a Judetului la,si pentru
etapa de programare 2021-2027" care se )‘-vepliza ca actiune multianualš;
Raportul de specialitate nr..SZIt ET .(12., /
de cštre Directia Proiecte Si
Dezvoltare Durabilš din cadrul Consiliului Judetean lasi;
Obiectivul de investitii „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economicš a Judetului
lasi pentru etapa de programare 2021-2027";
Hotararea Consiliului Judetean lasi nr.116/21.04.2021 privind aprobarea bugetului general
al Judetului lasi — Consiliul Judetean lasi pe anul 2021 prin care au fost aprobate credite
bugetare pentru anul 2021 in suma de 160,65 mii lei inclusiv T.V.A. pentru realizarea
obiectivului de investitii „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economicš a Judetului
lasi pentru etapa de programare 2021-2027" ca actiune multianualš, respectiv pentru
atribuirea si implementarea in bune conditii a contractului de servicii de elaborare a
„Strategiei de dezvoltare a Judetului lasi pentru perioada 2021-2027", a „Planului de
masuri pentru aplicarea Strategiei de dezvoltare a Judetului lasi" si a „Metodologiei de
monitorizare si evaluare a stadiului implementdrii acesteia" precum si consultantš pentru
obtinerea avizului de mediu;
H.G. nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar in vederea implicdrii
autoritdtilor si institutiilor din Romania in procesul de programare si negociere a fondurilor
externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 si a cadrului
institutional de coordonare, gestionare si control al acestor fonduri;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor
publice, precum si organizarea, evidenta raportarea angajamentelor bugetare si legale,
pct.1 din Anexa 1;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificšrile Si completšrile
ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile si completšrile ulterioare;
Prevederile art. 173 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificšrile si completšrile ulterioare;

in temeiul competentelor stabilite prin art. 196(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificšrile si completšrile ulterioare;
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HOTARASTE:
Art.1. - Se aprobš includerea in bugetul general al Judetului lasi — Consiliul Judetean lasi a
creditului de angajament in sumš de 160,65 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2021 pentru
realizarea obiectivului de investitii „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Econornicš a
Judetului pentru etapa de programare 2021-2027" ca actiune multianualš.
Art.2. —Se aprobš includerea in bugetul general al Judetului lasi — Consiliul Judelean lasi a
creditului bugetar in sumš de 160,65 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2022, concomitent cu
diminuarea creditului bugetar pe anul 2021, cu aceeasi sumš, pentru realizarea obiectivului de
investifii „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Econornicš a Judetului pentru etapa
de programare 2021-2027" ca actiune multianualš.
Art.3. - Prevederile prezentei hotšrdri vor fi duse la indeplinire de Consiliul Judetean lasi prin
Presedinte, Directia de Proiecte si Dezvoltare Durabilš si Directia Economicš din cadrul
Consiliului Judetean lasi.
Art.4. - Prezenta hotarare va fi comunicatš in copie cštre Institutia Prefectului Judetului lasi,
Directia Proiecte si Dezvoltare Durabilš si Directia Economicš din cadrul Consiliului Judetean
lasi.
Art.5. - Aducerea la cunostinta publicš a prevederilor prezentei hotšršri va fi asiguratš de
cštre compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lasi cu atributii in acest
sens.
2021

Datš astšzi,

ti

PRES
Costel

Contrasemneazd,
SEC ETARUL GENERAL AL JUDETULUI
ioara VERNICA-DASCALESCU
Lic

IRECTIA JURIDICA
Dir.executiv
Gabriela ALUNGULESEI
Sustine proiectul de hotirdre:
Directia Proiecte

ei Dezvoltare Durabilš

Dir. Executiv Marieta AFILIPOAIE
intocmit,
SERVICIUL JURIDIC
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. Simona DRAGOMIR
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru
obiectivul de investijii „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economith a Judefului layi
pentru etapa de programare 2021-2027" care se va realiza ca acriune muldanuald

Dezvoltarea durabilš este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordarii
este imbuantštirea eontinua a calitatii vietii si a bunastarii generatiilor prezente viitoare, printr-o
abordare integrata intre dezvoltarea economica, protectia mediului justitie socialš.
Ca membra a comunitštii internationale, dar mai ales ca membrii a Uniunii Europene,
Romania are interesul de a implementa principiile dezvoltšrii durabile pe plan national. Strategia
europeanš sustine ca Romania sa fie in 2030 o tarš membrš a unei Uniunii Europene puternice, in
care decalajele dintre tari vor fi reduse, iar cetštenii Romaniei vor putea tral intr-o tara in care
statul serveste nevoile flecarui cetštean intr-un mod echitabil, eficient cu preocupari crescute si
constante pentru un mediu curat.
Perioada de programare 2021 - 2027 cuprinde urmatoarele prioritati:
✓
✓
✓
✓

Prioritatea 1 - Dezvoltarea unei economii competitive ;
Prioritatea 2 - Dezvoltarea capitalului uman ;
Prioritatea 3 - Protejarea mediului si optimizarea utilizšrii resurselor ;
Prioritatea 4 - Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente si reziliente $i durabile.

Judedd lasi - Consiliul Judelean Iasi prin strategia proprie de dezvoltare, evalueazd
investitionale care sa contribuie la
intentioneaza sš pund in valoare oportunitštile economice
realizarea obiectivelor judetene regionale, strategie care va fi elaboratš in concordanta cu noile
mšsurile cuprinse in Strategia
linii impuse de prioritštile tematice, obiectivele specifice
nationalš de dezvoltare precum si in Strategia de Dezvoltare Regionald Nord Est.
in construirea strategiei se va avea in vedere arhitectura programelor operationale din
Politica de coeziune 2021-2027, in concordantš cu prioritatile de investitii la nivel national,
regional si local. Astfel se va asigura un management adecvat in planificarea si realizarea
proiectelor de investitii in domeniile importante pentru dezvoltarea judetului si a regiunii, respectiv
de sanatate, precum si in cresterea competitivitštii
infrastructura rutiera, educationalš
dezvoltšrii durabile.
Investitiile propuse vor viza optiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizarii
resurselor, urmarindu-se evitarea celor ce ar putea avea impact negativ asupra mediului sau
climatului. Vor fi sprijinite investitiile care vizeaza prevenirea, diminuarea combaterea efectelor
negative ale schimbarilor climatice si dezastrelor naturale.
in cuprinsul strategiei se defineste nevoia sociala, economica si de dezvoltare unde este
necesara interventia, factorii generatori fiind: conformitatea cu obligatiile legale, derivate din

reglementšrile nationale si internationale, obligativitatea realizšrii si/sau mentinerii functionalitštii
infrastructurii judetene sub toate aspectele: economic, social, educational, mediu,; solicitšri ale sociefdtii
civile, operatorilor economici, si cetatenilor.
Realizarea strategiei presupune:
- determinarea bazei economice
- evaluarea structurii pietii fortei de muncd
- evaluarea nevoilor pietei fortei de muncd
- examinarea oportunitdtilor si a constrangerilor dezvoltdrii economice
- evaluarea/examinarea capacitdtil institutionale locale
- stabilirea viziunii pentru viitor si a obiectivelor principale.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Principalele elemente ale Strategiei de Dezvoltare Socio-economicd a judetului vizeazd:
contextul strategic (raportarea la alte documente strategice la nivel national si international)
contextul european de dezvoltare
contextul national de dezvoltare durabild
contextul regional de dezvoltare durabild
cadrul strategic la nivelul zonei Metropolitane
contextul strategic de cooperare transfrontalierš.

Avfind in vedere cele prezentate mai sus si tinfind cont de necesitatea realizirii
Strategiei de Dezvoltare Socio-Economicš a Judetului Iasi pentru etapa de programare 2021 2027, prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.116/21.04.2021, au fost aprobate credite
bugetare in suma de 160,65 mii lei inclusiv T.V.A.
Deoarece procedura de achizitie publica a fost demarata in cursul lunii august 2021, iar data
estimata pentru atribuirea contractului este prima jumatate a lunii octombrie, durata realizarii
contractului fiind de 10 luni, acesta se va final iza in anul 2022.
Prin urmare, pentru realizarea obiectivului de investilii „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare SocioEconomicš a Judetului Iasi pentru etapa de programare 2021-2027" ca actiune multianualš,
respectiv pentru atribuirea si implementarea in bune conditii a contractului de servicii de elaborare a
„Strategiei de dezvoltare a Judetului lasi pentru perioada 2021-2027", a „Planului de masuri pentru
aplicarea Strategiei de dezvoltare a Judetului lasi" si a „Metodologiei de monitorizare si evaluare a
stadiului implementdrii acesteia", precum si consultantd pentru obtinerea avizului de mediu,

propun

spre analiza si aprobarea Plenului Consiliului Judetean Iasi:
-

includerea in bugetul general al Judetului Iasi — Consiliul Judelean Iasi a creditului de
angajament in sumš de 160,65 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2021;

-

includerea in bugetul general al Jude
bugetar in sumš de 160,65 mii lei (
diminuarea creditului bugetar pe anul

Iasi — Consiliul Judetean lasi a creditului
TVA) pentru anul 2022, concomitent cu
aeeeasi sumš.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea creditelor de angajament si creditelor bugetare pentru obiectivul de investijii
„Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economicd a Judejului Iafi pentru etapa de
programare 2021-2027" care se va realiza ca acjiune multianual ►

Dezvoltarea durabilš este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul aborddrii
este imbunštdtirea continuš a calitajii vietii §i a bundstdrii generatiilor prezente §i viitoare, printr-o
abordare integratš intre dezvoltarea economicš, protectia mediului §i justitie sociald.
Ca membrd a comunitštii intemationale, dar mai ales ca membrš a Uniunii Europene,
Romdnia are interesul de a implementa principiile dezvoltdrii durabile pe plan national. Strategia
europeand sustine ca Romdnia sa fie in 2030 o tarš membrd a unei Uniunii Europene puternice, in
care decalajele dintre tdri vor fi reduse, iar cetštenii Romdniei vor putea trdi intr-o tarš in care
statul serveste nevoile fiecšrui cetštean intr-un mod echitabil, eficient si cu preocupšri crescute si
constante pentru un mediu curat.
Perioada de programare 2021 - 2027 cuprinde urmštoarele prioritšti si obiective specifice:
Prioritatea 1 - Dezvoltarea unei economii competitive
promovarea adoptarii
Obiectiv specific 1.1 - Stimularea capacitatilor de inovare-cercetare
tehnologiilor avansate
Obiectiv specific 1.2 - Sprijinirea infiintarii de noi firme, competitive si sustenabile, in domenii de
interes local ;i regional
Obiectiv specific 1.3 - imbunettatirea competitiviteitii firmelor prin creijterea productivitalii in domenii
cu valoare adaugat'd
Obiectiv specific 1.4 - imbundteitirea competitivitatii prin creyterea accesului la serviciile tehnologiei
informatiei si comunicatiilor
Obiectiv specific 1.5 - Cre,yterea competitivitald sustenabilitatii industriilor culturale creative
Obiectiv specific 1.6 - Cmterea competitivitalii economice in mediul rural
Obiectiv specific 1.7 - Sprijinirea valorificarii potentialului turistic existent
Prioritatea 2 - Dezvoltarea capitalului uman

Obiectiv specific 2.1 - Cregterea accesului egal la educatie formare de calitate fi favorabile
incluziunii
Obiectiv specific 2.2 -Promovarea integrard socio-economice a comunitatilor marginalizate .yi
persoanelor defavorizate

Obiectiv specific 2.3 - Cresterea efrcacit6tii si relevantei sistemului de educatie si formare pentru piala
muncii prin dobtindirea de competente cheie, inclusiv competente digliale
Obiectiv specific 2.4 - Cresterea accesului la un act si sistem medical de calitate eficient, modern
Obiectiv specific 2.5 - Combaterea saraciei si promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor
rurale si urbane uflate in declin
Prioritatea 3 - Protejarea mediului si optimizarea utilizirii resurselor
Obiectiv specific 3.1 - Sprijinirea si promovarea eficientei energetice
Obiectiv specific 3.2 - Promovarea managementului durabil al apei
Obiectiv specific 3.3 - Promovarea tranzinei ciitre economia circularet
Obiectiv specific 3.4 - Promovarea adaptarii la schimbefrile climatice si prevenirea riscurilor
Obiectiv specific 3.5 - imbuncit6tirea protectiei si conserairii biodiversitani si reducerea

poluarii

Prioritatea 4 - Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteliEente si reziliente si durabile
Obiectiv specific 4.1 - Cresterea accesibilitatii, conectivitiffli si sigurantei prin realizarea de investhil in
infrastructura de transport
Obiectiv specific 4.2 - Dezvoltarea unei mobilitatii regionale si locale, imbundultirea accesului la TENT

si a mobilitittil transfi.ontakere

Obiectiv specific 4.3 - imbunatinirea accesului la infrastructura de comunicatii de mare vitezd
Obiectiv specific 4.4 - Reducerea emisiilor de carbon prin realizarea si implementarea planurilor de
mobilitate urbanit
Obiectiv specific 4.5 - Asigurarea condinilor de dezvoltare in mediul urban, prin realizarea de investini
in infrastructura locaki
Obiectiv specific 4.6 - Asigurarea conditillor de dezvoltare in mediul rural, prin realizarea de investint
in inkastructura locaM

prin strategia proprie de dezvoltare, evalueazd si
intentioneazd sa pund in valoare oportunitatile economice si investitionale care sa contribuie la
realizarea obiectivelor judetene si regionale, strategie care va fi elaboratd in concordantd cu noile
linii impuse de prioriatile tematice, obiectivele specifice si mdsurile cuprinse in Strategia
nationald de dezvoltare precum in Strategia de Dezvoltare Regionald Nord Est.
Judeful Iasi - Consiliul Judefean lasi

in construirea strategiei se va avea in vedere arhitectura programelor operationale din
Politica de coeziune 2021-2027, in concordantš cu prioritatile de investitii la nivel national,
regional si local. Astfel se va asigura un management adecvat in planificarea si realizarea
proiectelor de investitii in domeniile importante pentru dezvoltarea judetului si a regiunii, respectiv
infrastructura rutierd, educationald si de sdnatate, precum si in cresterea competitivitštii si
dezvoltdrii durabile.
Investitiile propuse vor viza optiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizdrii
resurselor, urmdrindu-se evitarea celor ce ar putea avea impact negativ asupra mediului sau
climatului. Vor fi sprijinite investitille care vizeazd prevenirea, diminuarea si combaterea efectelor
negative ale schimbdrilor climatice si dezastrelor naturale.
in cuprinsul strategiei se defineste nevoia sociald, economicd si de dezvoltare unde este
necesard interventia, factorii generatori fiind: conformitatea cu obligatille legale, derivate din
reglementdrile nationale si internationale, obligativitatea realizdrii si/sau mentinerii functionalitatii
infrastructurii judetene sub toate aspectele: economic, social, educational, mediu,; solicitari ale societatii
civile, operatorilor economici, si cefdtenilor.

Realizarea strategiei presupune:
- determinarea bazei economice
- evaluarea structurii pietii fortei de muncd
- evaluarea nevoilor pietei fortei de muncd
- examinarea oportunitatilor si a constrangerilor dezvoltdrii economice
- evaluarea/examinarea capacitštii institutionale locale
- stabilirea viziunii pentru viitor si a obiectivelor principale.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Principalele elemente ale Strategiei de Dezvoltare Socio-economicd a judetului vizeazd:
contextul strategic (raportarea la alte documente strategice la nivel national si international)
contextul european de dezvoltare
contextul national de dezvoltare durabilš
contextul regional de dezvoltare durabild
cadrul strategic la nivelul zonei Metropolitane
contextul strategic de cooperare transfrontalierd.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si tinand cont de necesitatea realizšrii Strategiei
de Dezvoltare Socio-Economicš a Judetului lasi pentru etapa de programare 2021 - 2027, prin
Hotararea Consiliului Judetean lasi nr.I16/21.04.2021 privind aprobarea bugetului general al
Judetului lasi — Consiliul Judetean lasi pe anul 2021, au fost aprobate credite bugetare pentru anul
2021 in suma de 160,65 mii lei inclusiv T.V.A.
Deoarece procedura de achizitie publica a fost demarata in cursul lunii august 2021, iar
data estimata pentru atribuirea contractului este prima jumatate a lunii octombrie, durata realizarii
contractului fiind de 10 luni, acesta se va finaliza in anul 2022.
Potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) si (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modifcdrile si completdrile ulterioare:
„(5) Pentru actiunile multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament
ereditele bugetare.
(6) in vederea realizarii actiunflor multianuale ordonatorii de credite incheie
angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul
bugeiar respectiv."
Potrivit prevederilor pct.I din Anexa I la Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.
1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea $i
plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale:
Xreditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezinta limita superioara a
cheltuielilor care urmeaza a . fi ordonantate si platite in cursul exerci(iului bugetar.
Platile respective sunt aferente angajamentelor legale e.fectuate in limita creditelor de
angajament aprobate in exercitiul bugetar curent sau in exercillile bugetare amerioare."

Prin urmare, pentru realizarea obiectivului de investitii „Elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Socio-Economicš a Judetului pentru etapa de programare 2021-2027" ca actiune
multianualš, respectiv pentru atribuirea si implementarea in bune conditii a contractului de servicii de
elaborare a ,Strategiei de dezvoltare a Judetului lasi pentru perioada 2021-2027", a „Planului de masuri
pentru aplicarea Strategiei de dezvoltare a Judetului lasi" si a „Metodologiei de monitorizare si evaluare

a stadiului implementdrii acesteia", precum
propunem aprobarea:

si

consultanta pentru obtinerea avizului de mediu,

includerii in bugetul general al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi a creditului de
angajament in sumš de 160,65 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2021;
includerii in bugetul general al Judetului lasi — Consiliul Judetean lasi a creditului bugetar
in sumš de 160,65 mii lei (inclusiv TVA) pentru anul 2022, concomitent cu diminuarea
creditului bugetar pe anul 2021, cu aceeasi sumš.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa dispuneti.

Director Executiv,
Marieta Afilipoaie
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