
 

ROMÂNIA                                     PROIECT  
JUDEŢUL PRAHOVA                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ”Strategiei de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova 

2022-2030” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 12040/24.05.2022, prezentat de domnul Iulian Dumitrescu, 

Președinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul Direcției Proiecte cu Finanțare 
Externă nr. 12041/24.05.2022, la proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de 
Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova 2022 - 2030”; 

  
   

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1  Se aprobă ”Strategia de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova 2022- 
2030”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
Art.2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce la cunoștință celor 
interesați prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
             
            CONTRASEMNEAZĂ: 

                            SECRETAR GENERAL, 
              Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
Inițiator: 
Președinte, 
Iulian Dumitrescu____________ 
 
Ploiești, ___________ 
Nr._______ 



 

ROMÂNIA       
JUDEŢUL PRAHOVA                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 12040/24.05.2022 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategia de Dezvoltare a Ținutului 

Vinului în Județul Prahova 2022 - 2030” 
 

 
Strategia de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova pentru perioada 2022 - 2030 
va reprezenta punctul de pornire pentru accesarea finanțărilor nerambursabile acordate în 
noul exercițiu financiar, în vederea dezvoltării durabile a zonei în concordanță cu 
obiectivele asumate de tara noastră prin aderarea la programele europene, măsurile și 
direcțiile de acțiune trasate în cadrul acestui document strategic venind în continuarea 
proiectelor implementate de administrația județeană în perioadele anterioare. 
 
Scop operaționalizat al Strategiei de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova. 
pentru perioada 2022 - 2030 este: 
 
1. Definirea contextului zonal și a provocărilor cu care acesta se confruntă (economice, 

sociale, climatice, demografice, de mediu), corelarea acestora în cadrul strategic larg, 
regional și național, precum și propunerea unor soluții de redresare a acestor provocări; 

2. Formularea unor obiective specifice SMART la care să fie asociați indicatori de 
măsurare relevanți și ținte de realizare fezabile și cuantificabile. 

 
Obiectivele specifice: 

• Corelarea Strategiei de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova pentru 
perioada 2022 – 2030 cu Strategia de Dezvoltare a Județului, cu Planul de Dezvoltare 
Regională și cu alte documente strategice naționale prin includerea în cadrul 
strategiei într-un mod coerent a informațiilor relevante (date statistice, elemente 
SWOT, liste de proiecte) din aceste documente strategice; 

• Descrierea cadrului partenerial utilizat pentru elaborarea și implementarea strategiei 
de dezvoltare locale integrate; 

• Stabilirea unui portofoliu minimal de proiecte prioritare, pentru perioada de 
programare 2022-2030, pe o bază participativă și plecând de la nevoile reale de 
dezvoltare ale zonei; 

• Stabilirea unei liste minimale de proiecte prioritare eligibile în domeniile: 
infrastructură, economie, dezvoltare rurală și agricultură și turism 

 
Strategia de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova pentru perioada 2022 - 2030 
va păstra liniile directoare din strategia de dezvoltare județeană elaborată pentru perioada 
2021-2027, având în vedere documentele programatice care vor reglementa perioada 
actuală de programare. Orientarea de bază a documentului strategic este dezvoltarea 
inteligentă în acord cu potențialul existent al zonei. 
 



 

Prin realizarea Strategiei se urmărește creșterea competitivității serviciilor publice, 
realizarea de investiții fezabile și de calitate, crearea premiselor dezvoltării economice și 
sociale a județului Prahova, toate acestea urmând să aducă un plus de valoare comunității 
locale. 
 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Iulian DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA       
JUDEŢUL PRAHOVA                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 
Nr. 12041/24.05.2022 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de Dezvoltare a Ținutului 

Vinului în Județul Prahova 2022-2030” 
 

 
Strategia de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova pentru perioada 2022 – 2030 
va reprezenta punctul de pornire pentru accesarea finanțărilor nerambursabile acordate în 
noul exercițiu financiar, în vederea dezvoltării durabile a zonei în concordanță cu 
obiectivele asumate de tara noastră prin aderarea la programele europene, măsurile și 
direcțiile de acțiune trasate, în cadrul acestui document strategic venind în continuarea 
proiectelor implementate de administrația județeană în perioadele anterioare. 
Scopul Strategiei de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova pentru perioada 
2022 - 2030 constă în stabilirea cadrului de dezvoltarea a potențialului județului și unităților 
administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului pe durata 
întregului exercițiu financiar următor, proiectul de planificare strategică vizând definirea 
reperelor strategice de dezvoltare a  județului pe o perioadă de 8 ani, în cadrul noului 
exercițiu financiar 2022-2030. 
Obiectivele care duc la realizarea scopului menționat anterior sunt: 
- coordonarea diferitelor intervenții care se vor finanța prin intermediul mecanismului 
”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ținutului Vinului”; 
- dezvoltarea durabilă a zonei determinate ca ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Ținutul Vinului și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația”; 
- asigurarea dezvoltării economice și sociale a localităților din ”Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ținutului Vinului”; 
- inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrate a zonei și 
de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități; 
- susținerea accesării a diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor 
nerambursabile, în cadrul cărora administrațiile publice locale sunt eligibile ca și solicitanți 
ai finanțărilor nerambursabile; 
- dezvoltarea turismului; 
- dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale 
și a dezechilibrelor sociale; 
- atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile a 
zonei și a unităților administrativ-teritoriale. 
Obiectivele specifice sunt: 

• Corelarea Strategia de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova pentru 
perioada 2022 – 2030 cu  Strategia de Dezvoltare a Județului cu Planul de Dezvoltare 
Regională și cu alte documente strategice naționale prin includerea în cadrul 
strategiei într-un mod coerent a informațiilor relevante (date statistice, elemente 
SWOT, liste de proiecte) din aceste documente strategice; 



 

• Descrierea cadrului partenerial utilizat pentru elaborarea și implementarea strategiei 
de dezvoltare locale integrate; 

• Stabilirea unui portofoliu minimal de proiecte prioritare, pentru perioada de 
programare 2022-2030, pe o bază participativă și plecând de la nevoile reale de 
dezvoltare ale zonei; 

• Stabilirea unei liste minimale de proiecte prioritare eligibile în domeniile: 
infrastructură, economie, dezvoltare rurală și agricultură și turism 

 
Strategia de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova pentru perioada 2022 - 2030 
va păstra liniile directoare din strategia de dezvoltare județeană elaborată pentru perioada 
2021- 2027, având în vedere documentele programatice care vor reglementa perioada 
actuală de programare. Orientarea de bază a documentului strategic este dezvoltarea 
inteligentă în acord cu potențialul existent al zonei. 
Prin realizarea Strategiei se urmărește creșterea competitivității serviciilor publice, 
realizarea de investiții fezabile și de calitate, crearea premiselor dezvoltării economice și 
sociale a județului Prahova, toate acestea urmând să aducă un plus de valoare comunității 
locale. 
 
Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea 
”Strategiei de Dezvoltare a Ținutului Vinului în Județul Prahova 2022-2030”. 
 
 

Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 
p. Director executiv, 

 


	HOTĂRÂRE

