C
CO
ON
NS
SIIL
LIIU
UL
LJ
JU
UD
DE
EȚ
ȚE
EA
AN
NC
CO
ON
NS
ST
TA
AN
NȚ
ȚA
A
Compartimentul Comunicare, Protocol și Organizare Evenimente
● Tel.: +40-241.488.035 / Fax:+40-372.007.000 ● e-mail: consjud@cjc.ro ●

Comunicat de presă
13 ianuarie 2021
Mihai LUPU, Președintele Consiliului Județean Constanța, a avut astăzi o primă
întâlnire de lucru cu primarii UAT-urilor din județul Constanța. Consultarea a avut loc în
sala “Remus Opreanu” a Palatului Administrativ, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea
Capacității Administrative a Consiliului Județean Constanța”.
Proiectul are ca obiective specifice atât realizarea Strategiei de Dezvoltare a
Județului Constanța pentru perioada 2021 – 2027, cât și modernizarea Arhivei Consiliului
Județean Constanța.
Astfel, au fost stabilite cele cinci etape pentru elaborarea strategiei de dezvoltare.
Acestea sunt structurate după cum urmează: analiza situației existente, structurarea
nevoilor și a priorităților locale, elaborarea viziunii și a obiectivelor strategice de dezvoltare,
consultarea propunerii de strategie și în final adoptarea strategiei elaborate.
“Îmi doresc ca împreună cu primarii din județul Constanța să punem bazele
înființării unei Asociații de Dezvoltare Durabilă, care să aibă ca scop final, prin atragerea
de fonduri nerambursabile, creșterea calității vieții locuitorilor județului. Vă asigur de
toată colaborarea, iar rugămintea mea este să conștientizăm că acest demers este extrem
de important în vederea dezvoltării sustenabile a acestui județ. Mulțumesc doamnelor și
domnilor primari că au dat curs acestei invitații și doresc să precizez că solicitările
financiare ale UAT-urilor vor fi analizate pe baza proiectelor de dezvoltare, fără
discriminare și fără nici un parti pris. Trebuie să dezvoltăm acest județ împreună!” – a
declarant Mihai LUPU, Președintele Consiliului Județean Constanța.
Tot astăzi, în cadrul discuțiilor au fost stabilite și cinci grupuri de lucru pentru
elaborarea strategiei. Acestea sunt structurate astfel:
-

Grupul de lucru Coeziune Socială și Capital Uman;

-

Grupul de lucru Patrimoniu Natural și Construit;

-

Grupul de lucru Dezvoltare Urbană și Administrație Publică;

-

Grupul de lucru Infrastructură și Mobilitate;

-

Grupul de lucru Mediul de Afaceri.

De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a discutat și despre situația economică a
județului și s-au făcut pași în identificarea direcțiilor principale de dezvoltare pentru
perioada 2021 – 2027, urmând ca în strategia dezvoltată, aceste direcții să fie prioritizate și
particularizate pentru fiecare UAT din județ.
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