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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada
2014-2027”
Examinând expunerea de motive nr. 22467/18.12.2015 inițiată de domnul primar
Laurențiu Dan LEOREANU și având în vedere faptul că documentele de planificare ale
autorităților din România trebuie să fie corelate cu cele europene, corelare care se realizează la
nivel de obiective strategice și direcții integrate de dezvoltare, s-a impus această upgradare a
documentelor și planurilor strategice adoptate de către municipiul Roman cu principiile,
obiectivele și direcțiile de abordare precizate de programe, politici și strategii naționale și
europene;
Ținând cont de faptul că Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru
perioada 2014-2027 constituie documentul cadru de stabilire a planului de acțiune locală de
dezvoltare urbană integrată și durabilă, a domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare în
perioada 2014 – 2020 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene urmărind:
 includerea a unui portofoliu cât mai diversificat de proiecte, care să satisfacă nevoile
identificate la nivelul principalelor domenii de analiză şi care să asigure premisele atragerii
unui volum suplimentar de resurse financiare externe (din fonduri U.E., de la bugetul de
stat, parteneriate public-private, etc.);
 asigurarea unei structuri logice a documentului strategic, în care să existe o corelare clară
între punctele slabe, ameninţările, punctele tari şi oportunităţi rezultate din profilul
municipiului, sintetizate în Analiza SWOT şi viziunea de dezvoltare, direcţiile strategice
de dezvoltare şi proiectele prioritare pentru perioada 2014-2027;
 corelarea portofoliului de proiecte de dezvoltare din strategie cu sursele de finanţare din
fonduri externe şi proprii, precum şi cu capacitatea reală de finanţare a comunităţii, astfel
încât indicatorii strategiei să fie atinşi;
Luând în considerare beneficiile implementării unei politici urbane integrate:

 o analiză a problemelor cu care se confruntă oraşul şi stabilirea oportunităților şi
limitelor intervențiilor;
 dezvoltarea unei viziunii şi a unor obiective şi la nivelul oraşului;

 coordonarea diferitelor planuri şi politici sectoriale de la nivelul oraşului pentru
atingerea viziunii;
 asigurarea unei dezvoltări echilibrate a oraşului prin planificarea investițiilor şi
stabilirea oportunităților;
 o mai bună coordonare şi transparență a resurselor financiare prin implicarea
cetățenilor şi a partenerilor economici.
Considerăm că proiectul de hotărâre anexat îndeplinește condiţiile de fond, formă,
necesitate și oportunitate precum fiind în acord și cu Politica de coeziune 2014-2020 a Comisiei
Europene, Orientările Strategice Comunitare- Strategia Europa 2020, Strategia pentru Dezvoltare
Durabilă a Uniunii Europene revizuită, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a
României Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 și
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est pentru perioada 2014-2020, Legea nr.
315/ 2004, privind dezvoltarea regională în România, OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, motiv pentru care propunem spre consultare,

dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de
Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027”
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