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                Anunț 

privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a 

proiectului unui act normativ 

 

Numele autorității sau instituției publice: JUDEȚUL ILFOV-CONSILIUL JUDEȚEAN 

Astăzi, 10.08.2022, Județul Ilfov-Consiliul Județean anunță deschiderea procedurii de transparență 

decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării 

„Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020 -2030”. 

Actualizarea strategiei a condus la definirea unui nou obiectiv transversal și la formularea unor 

politici și programe/direcții de dezvoltare suplimentare în vederea alinierii cu prevederile noilor 

programe operaționale. Noua structură a strategiei conține un număr de șase obiective specifice și 

trei obiective transversale, alături de politicile și direcțiile de dezvoltare adaptate noilor cerințe.    

Pentru asigurarea corelării cu obiectivele specifice redefinite au fost actualizate listele de proiecte. 

De asemenea, a fost detaliat mecanismul de guvernanță al Strategiei de Dezvoltare a Județului 

Ilfov 2020-2030 pentru a asigura o implementare cât mai eficientă a politicilor de dezvoltare și au 

fost actualizate datele statistice cuprinse în strategie, pe baza informațiilor publicate de către 

Institutul Național de Statistică. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: • referatul de aprobare al Președintelui 

Consiliului Județean Ilfov • rapoartele direcțiilor de specialitate din cadul Consiliului Județean 

Ilfov; • textul complet al proiectului actului respectiv: • Decizia etapei de încadrare nr. 

63/21.06.2022, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov. 

Documentația poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituției, la https://www.cjilfov.ro/transparenta/anunturi-de-intentie-

elaborare-proiecte-de-hotarari/ 

• la sediul instituției, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București 

• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu 

publicul al instituției. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 22.08.2022: [ x] ca mesaj în 

format electronic pe adresa de e-mail: cjilfov@cjilfov.ro; [ x] prin poștă, pe adresa str. Ernest 

Juvara nr. 3-5, sector 6, București; [ x] la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Ernest 

Juvara nr. 3-5, sector 6, București, între orele 10-16 . 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind 

aprobarea actualizării „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030” “ 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a 

instituției, la linkul .........................................................  

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. 

https://www.cjilfov.ro/transparenta/anunturi-de-intentie-elaborare-proiecte-de-hotarari/
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Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal 

constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 22.08.2022.  Pentru 

informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 

021.2125693-int.605, e-mail: andrei.danciu@cjilfov.ro, persoană de contact: Andrei Danciu . 


