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VICEPRE$EDINTE Nr. &t at-.2015

EXPANERE DE MOTIVE
Ia proiectul de hofirAre privind actualizarea MonograJiei economico - militare a judeqului
Ialomila, aprobotd prin Hotdrdrea Consiliulai Judeyean Ialomila nr. 93 din 14.12.2012, cu

mo diJic dr il e ult eri o ar e

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii qi aprobdrii plenului Consiliului Judelean
Ialomila se propune actualizarea Monografiei economico - militare a judeyului lalomila.

Prin adresa nr. ll7IL/18.05.2015 Structuara Teritoriald pentru Probleme Speciale
Jude{ul lalomila, ne aduce la cunoStinld cd actualizarea Monografiei economico - militare a
judelului Ialomila a fost elaboratd conform datelor furnizate, urmdnd sd fie modificate qi
inlocuite anexele Ba, Bb, Bc, Be, I l, 12, 18 Si anexa nr. 20b din documentul menlionat mai sus
qi aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judelean Ialomila nr. 93 din 11.12.2012, cu
m o difi c dr il e ult er io ar e.

Proiectul indeplineqte condiliile de legalitate, intrucdt potrivit prevederilor art. 2 din
Hotdrdrea Guvernului nr. ll74/2011 pentru aprobarea Instrucliunilor privind intocmirea Si
actualizarea lnonografiei economico-militare a judelului, consiliile judelene, cu sprijinul
Structurile Teritoriale pentru Probleme Speciale judelene tntocmesc qi actualizeazd
Monografia economico - militard a judelului.

Potrivit prevederilor art. l din anexa Hotdrdrii Guvernului nr. 1174/2011 pentru
aprobarea Instruc{iunilor privind tntocmirea qi actualizarea monografiei economico-militare
a judelului, aceasta se intocmeSte o datd la 4 ani Si se actualizeazd anual.

Monografia economico-militard a judelului reprezintd o bazd de date cu informalii
referitoare la principalele elemente geografice Si de infrastructurd, resurse materiale,
energetice Ei umane, precum qi alte date Si informalii din cadrul unitdlilor adtninistrativ-
teritoriale necesare pentru suslinerea efortului de apdrare, asigurarea ordinii publice Ei
securitdlii nalionale, pentru prevenirea qi gestionarea situaliilor de urgenld qi de criza,
precum Ei pentru acordarea Sprijinului Naliunii Gazdd (HNS) in cadrul ac{iunilor cu statele
membre NATO qi partenere.

Avdnd in vedere cd aprobarea Monografiei economico - militare a judelului lalomila
indeplineqte condiliile de necesitate qi legalitate, propun Consiliului Judelean Ialomila
adoptarea sa informa Si conlinutul prevdzute in proiect.
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