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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Strategiei Integrate de 
Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030 

 
 

Analizând referatul de aprobare nr. 55.043 din 9.08.2022 și proiectul de 
hotărâre înaintate de domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de oportunitate și 
legalitate. 

 

Din punct de vedere al oportunității: 
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru 

perioada 2022-2030 reprezintă instrumentul de planificare a viitorului localității, 
având rolul de a stabili o viziune integrată asupra dezvoltării durabile a 
comunității, aplicând principiile coeziunii și competitivității economice, sociale 
și teritoriale, dezvoltării și asigurării de  șanse egale pentru toți membrii 
comunității. 

Documentele de planificare strategică ale autorităților locale  trebuie să fie 
corelate permanent cu cele naționale și europene, de aceea s-a impus această 
upgradare a strategiei de dezvoltare a Municipiului Roman cu principiile, 
obiectivele și direcțiile de abordare precizate de programe, politici și strategii 
naționale și europene. 

Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 
2022-2030 constituie documentul cadru de stabilire a planului de acțiune locală 
de dezvoltare urbană integrată, a domeniilor prioritare care au nevoie de 
finanţare în perioada actuală de programare financiară a fondurilor Uniunii 
Europene urmărind: 

• includerea  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 Analizele SWOT, 
viziunea de dezvoltare şi proiectele pentru perioada 2022-2030;  

 



 
• 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.  
 

Din punct de vedere al legalității: 
Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 

2022-2030 a fost realizată în conformitate cu documentele de programare 
existente la nivel european, național și local, reprezentate de: Agenda 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite; Pactul Ecologic European; 
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României; Planul de 
Dezvoltare Regională  pentru Regiunea Nord-Est, ș-a. 

Susținerea din punct de vedere legal, este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative: 

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu 
completările și modificările ulterioare;  

-Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și 
completată; 

- Prevederile art. 129, alin. (1),  alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), ale art. 139, 
alin. (1), ale art. 140, alin.(1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea “Strategiei 
Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030” 
întrunește condițiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, motiv pentru care 
recomandăm adoptarea acestuia.   
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