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ANUNȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, anunță, în conformitate cu prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparența decizionaă în administratia publică, actualizată, elaborarea
Strategiei şi a Programului Strategic Multianual de Dezvoltare Economico - Socială a
județului Timiș pentru perioada 2014-2020 (2023), precum şi a Planului de Acțiune al
județului Timiș pentru perioada 2015 – 2016, pentru pregătirea, promovarea și
implementarea proiectelor de investiții, aceasta putând fi consultată pe site-ul CJT,
www.cjtimis.ro, rubrica Informații publice.
Strategia de Dezvoltare Economico – Socială Timiş, împreună cu Programul Strategic
Multianual, îşi propun să se constituie ca documente programatice cadru a dezvoltării
judeţului Timiş până în anul 2020, respectiv 2023 ca urmare a regulei N+3, având rolul
facilitării accesului judeţului Timiş la fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii
Europene, precum și la folosirea eficientă a unor fonduri naționale, regionale și locale.
Atât Strategia cât și Programul strategic multianual, conform practicilor
internaționale, reprezintă documentele cadru de programare și au de principiu un caracter
dinamic, pentru a permite actualizarea/adaptarea periodică în funcţie de factorii externi și/sau
date/situații relevante conjuncturale care nu au putut fi luate în considerare la data elaborării
acestora. Procesul de actualizare și după caz îmbunătățire este organizat și asigurat la
nivelul județului Timiş de către ADETIM potrivit atribuțiilor delegate de către CJTimiș pentru
elaborarea și actualizarea strategiei si a Programului strategic al județului Timiș.
Planul de acțiune pe termen scurt (2015-2016) reprezintă documentul programatic,
care se aprobă periodic (anual/bianual) și care are rolul de a fixa prioritățile pe un orizont de
timp predictibil din perspectiva resurselor disponibile si care pot fi angajate/accesate. Acesta
este toto
În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a) și art. 5 lit a) și lit. b) din Regulamentului de
organizare și funcționare al ADETIM aprobat prin Hotararea CJT nr. 53/2008 prin care se
stabilesc atribuții si competențe pentru elaborarea și actualizarea strategiei de dezvoltare a
județului Timiș precum și cu cele ale art. 1 si art. 2 din Hotărârea CJTimiș nr.
2012/18.12.2013;
Documentele strategice propuse spre aprobare au fost postate în consultare publică
pe site-ul ADETIM www.adetim.ro începând din 2014 în întreg procesul de elaborare al
acestora, principalele instituții și actori locali regionali din județul Timiș fiind solicitate să
formuleze observații și propuneri. Acestea sunt deasemenea publicate pe portalul ADETIM
www.banat-business.ro si pe siteul CJTimis: www.cjtimis.ro
În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. a) și b), alin (2) lit. b) și c) și art. 97 din Legea
administraţiei publice locale.
Persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare privind Strategia şi a Programul Strategic Multianual de
Dezvoltare Economico - Socială a județului Timiș pentru perioada 2014-2020 (2023),
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precum şi a Planul de Acțiune al județului Timiș pentru perioada 2015 – 2016, pentru
pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții.
Propunerile, sugestiile și opiniile se vor depune la Registratura general a Consiliului
Județean Timiș, sau se vor transmite pe e-mail cornelia.paraipan@cjtimis.ro, până la data de
6 noiembrie 2015, în atenția d-șoarei Paraipan Cornelia-Mihaela, responsabil pentru relaţia
cu societatea civilă în aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003.
Prezentul anunț a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 și alin.2 din
Legea n.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, actualizată
Alăturat vă anexăm textul integral al Strategiei şi al Programului Strategic
Multianual de Dezvoltare Economico - Socială a județului Timiș pentru perioada 20142020 (2023), precum şi al Planului de Acțiune al județului Timiș pentru perioada 2015 –
2016, pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții.
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