ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea
„Planului de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova
în perioada 2014-2020”
Având în vedere :
Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul
nr.5282/18.03.2016 al Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă prin care se propune
aprobarea „Planului de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada 20142020”;
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit.d) şi art.97 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre :
Art.1 Se aprobă „Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada
2014-2020”, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti, 30 mar 2016
Nr.045

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
„Planului de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova
în perioada 2014-2020”

Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a judeţului Prahova reprezintă pentru Consiliul Judeţean
dezideratul fundamental al activităţii sale astfel încât această entitate administrativă a României să devină
o zonă competitivă la nivel regional, naţional şi european, cu o economie dinamică şi diversificată.
Modernizarea infrastructurii judeţului vizeată atenuarea disparităţilor existente între mediul urban
şi cel rural, pentru a asigura locuitorilor judeţului şansa afirmării personale şi accesul la o viaţă decentă şi
pentru a îmbunătăţi climatul de afaceri. Infrastructura adecvată dinamizează dezvoltarea economiei şi
integrarea în pieţele naţionale şi internaţionale.
Creşterea economică este cel mai important indicator pentru gradul de dezvoltare al judeţului. Din
acest motiv crearea unei economii competitive este factorul cheie în modernizarea judeţului.
La fundamentarea „Planului de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada 2014-2020”,
Consiliul Judeţean Prahova porneşte de la premisa îndeplinirii standardelor pe care trebuie să le atingă
infrastructura, utilităţile şi celelalte servicii publice care, în conformitate cu prevederile Legii nr.
215/2001, intră în competenţele directe ale administraţiei judeţene şi locale, pentru perioada de post
aderare la Uniunea Europeană.
Raţiunea elaborării Planului este aceea de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru
investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale.
Obiectivul strategic îl reprezintă utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane în scopul
dezvoltării unei economii performante în corelaţie cu conservarea mediului şi patrimoniului, care să
conducă pe termen lung la armonizarea coeziunii economice şi sociale.
Orientarea de bază a planului o constituie potenţarea punctelor tari în vederea valorificării
capacităţii de creştere a acestora şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea factorilor care
frânează dezvoltarea.
Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova este conceput şi elaborat cu respectarea
obiectivelor strategice stabilite la nivel naţional şi la nivel regional, fiind un instrument de prioritizare a
investiţiilor publice.
Obiectivele specifice se încadrează în prevederile Programului Operaţional Regional şi a
Programelor Operaţionale Sectoriale, iar priorităţile şi măsurile precum şi detalierea acţiunilor în cadrul
acestora s-au stabilit ţinând cont de necesităţile judeţului.
„Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada 2014-2020” reprezintă elementul
care fundamentează accesul la instrumentele structurale ale Uniunii Europene (fonduri structurale şi de
coeziune) după data aderării României, ca stat membru.

De asemenea, reprezintă un instrument de prioritizare şi coordonare a investiţiilor publice pentru
dezvoltarea durabilă a judeţului.
Raţiunea elaborării Planului este de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru
investiţiile cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale a judeţului, în scopul diminuării
decalajelor existente faţă de entităţi similare din statele Uniunii Europene cât şi a disparităţilor interne (ex.
urban-rural, disparităţi zonale etc.).
În esenţă, prin acest plan se urmăreşte implementarea unui sistem coerent de măsuri care să
permită o dezvoltare echilibrată a judeţului prin promovarea prioritară a proiectelor relevante de
infrastructură şi utilităţi publice pentru zonele în dificultate, creând condiţii favorabile mediului de afaceri
şi accesibilitate pentru toţi locuitorii judeţului la o viaţă civilizată.
Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
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Nr. 5282 / 18.03.2016

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
„Planului de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova
în perioada 2014-2020”
În vederea accesării fondurilor externe pentru perioada 2014-2020, Consiliul Judeţean Prahova
urmăreşte realizarea unui pachet de proiecte, rezultate dintr-o planificare coordonată a politicilor publice
şi o creştere a capacităţii organizaţionale şi umane, în contextul respectării capitolelor din acquis-ul
comunitar încheiate de România în vederea aderării la Uniunea Europeană.
Coordonarea politicilor economice şi sociale solicită noi modele de management şi noi instrumente
de planificare, care într-un cadru concurenţial, nu pot fi realizate numai prin mobilizarea resurselor locale
ale entităţilor administrative luate separat.
În acest sens Consiliul Judeţean Prahova, în parteneriat cu administraţiile locale şi serviciile
deconcentrate la nivelul judeţului are în politica proprie realizarea Planului de dezvoltare durabilă a
judeţului pornind de la premisa îndeplinirii standardelor pe care trebuie să le atingă infrastructura,
utilităţile şi serviciile publice pentru perioada post aderare, în concordanţă cu principiile Politicii de
Coeziune a Uniunii Europene.
Formularea planului se face cu respectarea principiului obligativităţii integrării în planurile elaborate
la nivel naţional, regional şi local, a principiului planificării orientate către rezolvarea problemelor
comunităţilor în contextul eficienţei, durabilităţii şi implicării comunităţii în luarea deciziilor privind
dezvoltarea locală.
Cadrul legislativ existent oferă administraţiei publice locale posibilitatea realizării de planuri de
dezvoltare durabilă a localităţilor în conformitate cu competenţele de planificare şi instrumentele cu care
administraţia poate atinge obiectivele de dezvoltare economico-socială, de protecţie şi de valorificare a
mediului construit şi natural.
„Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada 2014-2020” reprezintă elementul
care fundamentează accesul la instrumentele structurale ale Uniunii Europene (fonduri structurale şi de
coeziune) după data aderării României, ca stat membru. De asemenea, reprezintă un instrument de
prioritizare şi coordonare a investiţiilor publice pentru dezvoltarea durabilă a judeţului.
Raţiunea elaborării Planului este de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru
investiţiile cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale a judeţului, în scopul diminuării
decalajelor existente faţă de entităţi similare din statele Uniunii Europene cât şi a disparităţilor interne (ex.
urban-rural, disparităţi zonale etc.).
Conturarea direcţiilor principale de dezvoltare a judeţului Prahova în perioada 2014 - 2020
porneşte de la stadiul atins la finele exerciţiului de programare 2007–2013 şi are drept criterii de referinţă
atât documente programatice europene, care se adresează statelor membre, cât şi programe
naţionale/sectoriale şi regionale, în corelaţie cu care judeţul Prahova îşi propune atingerea propriilor ţinte
pentru orizontul anului 2020, care să consolideze poziţia de lider în Regiunea Sud – Muntenia şi să
reconfirme vocaţia de judeţ cu o economie puternică în plan naţional.
Documentul programatic al Comisiei Europene pentru această perioadă este Strategia Europa
2020, care promovează politica unei creşteri inteligente, durabile şi incluzive.
Corespunzător acestei politici, Uniunea Europeană a stabilit obiectivele principale şi iniţiativele
majore pentru stimularea creşterii economice, care trebuie atinse până în anul 2020.
În cadrul Strategiei 2020 au fost stabilite 5 obiective majore, care:

 definesc poziţia pe care ar trebui să o ocupe Uniunea Europeană în 2020 din punctul
de vedere al unor parametri majori;
 sunt transpuse în obiectivele naţionale, pentru ca fiecare stat să-şi poată urmări
evoluţia;
 sunt comune şi nu presupun repartizarea sarcinilor, urmând a fi realizate prin acţiuni
la nivel naţional şi european;
 sunt interdependente şi se susţin reciproc:
- progresele în plan educaţional contribuie la îmbunătăţirea perspectivelor
profesionale şi la reducerea sărăciei;
- mai multă cercetare şi inovare şi o utilizare mai eficientă a resurselor ne
ajută să devenim mai competitivi.
Obiectivele europene pentru 2020 sunt:
1. Ocuparea forţei de muncă – o rată de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul
populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 ani
2. Cercetare, dezvoltare şi inovare – un nivel al investiţiilor publice şi private în cercetare şi
dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene
3. Schimbări climatice şi energie – reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră
(sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990:
 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%;
 creşterea cu 20 % a eficienţei energetice.
4. Educaţie
 reducerea abandonului şcolar la sub 10%;
 creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul
populaţiei de 30-34 de ani.
5. Sărăcia şi excluziunea socială – reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului
persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.
Priorităţile de dezvoltare sunt concentrate pe domeniile eligibile pentru intervenţiile structurale
(Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) şi de asemenea, sunt formulate pornind de la priorităţile
naţionale, agreate de Comisia Europeană, identificate în Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada
2014-2020 în Programul Operaţional Regional „Dezvoltare Regională 2014-2020” şi în Planul de
Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia.
Planul de dezvoltare al judeţului Prahova a fost elaborat având la bază nevoile desprinse din Analiza
socio-economică a judeţului şi din Analiza SWOT şi trebuie privit ca un cadru de planificare strategic care
defineşte căile prin care sectorul public poate acţiona eficient prin folosirea resurselor locale. El constituie
baza dezvoltării planurilor de acţiune pentru organizaţiile partenere şi pentru programele cu finanţare
naţionale şi europene care sprijină dezvoltarea regională.
Planul estimează necesarul de finanţare a judeţului, fiind instrumentul prin care sunt promovate
priorităţile şi interesele în domeniul economic şi social.
Elementele constitutive ale planului urmăresc obţinerea unei dezvoltări echilibrate a tuturor
localităţilor judeţului, a comunităţilor urbane şi rurale şi oferirea de oportunităţi egale pentru toţi locuitorii
acesteia.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, fiind respectate prevederile art.91 alin.(3) lit. d) şi art.97
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Constantin Nicolae

