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REFERAT DE APROBARE

Pentru valorificarea potenţialului de dezvoltare al Municipiului Petroșani, este necesară
identificarea clară a problemelor economice şi sociale existente și o viziune pe termen mediu și
lung care să răspundă provocărilor identificate. Acestea au fost înglobate în prezenta Strategie,
bazată pe principiile dezvoltării durabile ce promovează un mediu înconjurător sănătos,
respectiv prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor existente în vederea asigurării
posibilității generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Pentru îndeplinirea acestui
deziderat, UAT Municipiul Petroșani a achiziționat servicii de consultanță pentru asistență de
specialitate privind stabilirea mecanismului de planificare participativă și elaborarea Strategiei
Integrate de Dezvoltare Urbană 2021 – 2027 pentru Municipiul Petroșani. În procesul de
eleborare a acestei Strategii s-a avut în vedere crearea premiselor dezvoltării durabile, crearea
unui cadru adecvat pentru dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității economiei
locale precum și utilizarea eficientă a resurselor existente și instrumentelor financiare
disponibile. La elaborarea Strategiei au fost avute în vedere documentele programatice
disponibile, la nivel european, național și regional pentru armonizarea și coordonarea măsurilor
propuse cu scopul atingerii obiectivelor comune de dezvoltare, în interesul comunității. În
procesul de identificare a proiectelor și de stabilire a priorităților investiționale au fost aplicate o
serie de criterii pentru încadrarea acestora în prioritățile de investiții din cadrul programelor de
finanțare aferente perioadei 2021 - 2027, în special POR și ITI Valea Jiului.

Pentru identificarea și fundamentarea direcțiilor de dezvoltare, măsurilor și proiectelor
propuse, s-au utilizat cu preponderență informații publice, informații puse la dispoziție de
administrația publică locală și informații obținute în urma consultărilor publice. Pornind de la
ideea că, comunitatea locală cunoaște cel mai bine provocările pe care le întâmpină în
desfășurarea activităților de zi cu zi precum și nevoile pe termen mediu și lung, încă de la
începutul procesului de elaborare a Strategiei, s-a instituit posibilitatea ca societatea civilă,
mediul de afaceri, mediul academic, organizațiile neguvernamentale, asociațiile profesionale,
etc. să contribuie la identificarea nevoilor locale, la planificarea acțiunilor viitoare și la alocarea
eficientă a resurselor, aceștia fiind în fapt beneficiarii finali ai măsurilor ce vor fi implementate.
Obiectivele stabilite în cadrul Strategiei precum și măsurile și proiectele planificate includ și
informațiile, sugestiile și propunerile colectate pe durata organizării consultărilor cu actorii
interesați, opiniile acestora fiind incluse într-o secțiune distinctă în cadrul Strategiei.

Tinand cont de cele prezentate, propun Consiliului Local al municipiului Petrosani,
aprobarea prezentului proiect de hotarare in forma initiata.

Temeiul legal al prezentului proiect de hotarare il constituie dispozitiile art.129, alin.1 si
alin.2 lit. b, alin. 4 lit. e, art. 139 alin 3, lit.d si lit.e și art. 196, alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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