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Anexa nr. 2 la HCL nr. …. /2021

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ
„POLITICA DE REAJUSTARE TERITORIALĂ A UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA MOGOȘOAIA, JUDEȚUL
ILFOV (2021-2024)”
SCOP: consolidarea comunității urbane și îmbunătățirea tuturor factorilor determinanți pentru calitatea vieții: locuri de muncă, acces la spații
publice corect dimensionate și dotate, rețea de transport eficientă, spații verzi și de agrement, identitate locală.
OBIECTIVUL GENERAL NR. 1: CREȘTEREA GRADULUI DE ACCESIBILIZARE A ÎNTREGULUI TERITORIU PRIN INFRASTRUCTURĂ EFICIENTĂ ȘI DOTĂRI SPECIFICE URBANE
Obiectiv specific

Activitate/Măsură/Act normativ
vederea implementării

Instituție/Direcție
responsabilă

Termen de
realizare

Rezultat

Buget

1.1 Instituirea Programului
de reajustare teritorială

1.1.1. Promovarea unui proiect normativ
de aprobare a „Programului de
reajustare teritorială al U.A.T. Comuna
Mogoșoaia”

2021

1.1.1.1.
Program de
măsuri
aprobat

Indicator
Act
normativ
elaborat
și
adoptat
în
graficul
planificat
Gradul
de
operaționalizare
a Programului,
programat
în
timpul
implementării
politicii publice

Țintă
2024
/
Țintă 2021
1

100%

OBIECTIVUL GENERAL NR. 2: EFICIENTIZAREA COORDONĂRII POLITICILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE A COMUNEI MOGOȘOAIA
Obiectiv specific

2.1
Eficientizarea
sincronizării
agendei
instituționale
a
autorităților administrației
publice locale a comunei
Mogoșoaia

Activitate/Măsură/Act normativ
vederea implementării
2.1.1. Constituirea unei unități de politici
publice în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei
Mogoșoaia

Instituție/Direcție
responsabilă

2.1.2. Elaborarea unui set de proceduri
pentru implementarea coordonată și
integrată a politicii teritoriale a U.A.T.
comuna Mogoșoaia cu politicile sale
economice, sociale, culturale și de mediu

Termen de
realizare

Rezultat

2022

2.1.1.1.
Compartiment
creat

2022

2.1.2.1.
Proceduri
adoptate

Buget

Indicator
Structură
organizatorică a
Primăriei,
modificată
Proceduri
elaborate
adoptate
graficul
planificat

și
în

Țintă
2024
/
Țintă 2022
1
≥2
(1. Procedură
de elaborare a
unei
politici
publice;
2. Procedură de
monitorizare a
performanței)

OBIECTIVUL GENERAL NR. 3: OPERAȚIONALIZAREA FONDULUI IMOBILIAR NECESAR DOTĂRII URBANE A ZONEI/ZONELOR SUPUSE REAJUSTĂRII TERITORIALE
Obiectiv specific

3.1. Asigurarea cadrului
normativ
specific
operaționalizării fondului
imobiliar

Activitate/Măsură/Act normativ
vederea implementării
3.1.1. Adoptarea Regulamentului-cadru
de constituire a fondului imobiliar de la
nivelul U.A.T. comuna Mogoșoaia în
sensul statuării modului de constituire,
administrare și distribuire/redistribuire
a fondului imobiliar rezultat prin
aplicarea
mecanismelor
specifice
procesului de reajustare teritorială,
ulterior încheierii procedurii de
expropriere
3.1.2. Elaborarea unui Mecanism
(Ghidul și Metodologie) pentru
realizarea investițiilor în zonele de tip
„rezervă de teren" pentru o etapă de
dezvoltare mai îndepărtată

Instituție/Direcție
responsabilă

Termen de
realizare

Rezultat

2024

3.1.1.1. Fonduri
de tip imobiliar
instituite

2024

3.1.3.1

Buget

Indicator

Țintă
2024

Act normativ
elaborat
și
adoptat
în
graficul
planificat

Demers
decizional de
adoptare
încheiat

Dispoziție
Primarului
elaborată
emisă
graficul
planificat

a
și
în

Demers
decizional
încheiat

2

Obiectiv specific

3.2 Creșterea încrederii
populației în activitatea de
administrare a fondului
imobiliar al U.A.T. comuna
Mogoșoaia

3.3 Actualizarea Planului
Urbanistic General al
U.A.T. comuna Mogoșoaia

Activitate/Măsură/Act normativ
vederea implementării
3.2.1.
Derularea
unei
cercetări
sociologice
la
nivelul
comunei
Mogoșoaia pentru măsurarea nivelului
de satisfacție a beneficiarilor serviciilor
publice furnizate de autoritățile locale
pe terenurile supuse mecanismelor de
reajustare imobiliară (spații publice,
spații verzi, rețea de utilități ș.a.)
3.2.2. Desfășurarea unor evenimente și
campanii media de conștientizare a
cetățenilor, a factorilor de decizie și a
altor
factori
interesați
asupra
problematicii administrării integrate a
fondului imobiliar la nivelul U.A.T.
comuna Mogoșoaia
3.2.3. Publicarea de seturi de date în
format deschis cu privire la gradul de
operaționalizare a fondului imobiliar de
la nivelul U.A.T. comuna Mogoșoaia
3.3.1 Realizarea planului urbanistic
zonal (P.U.Z.) sau a planurilor
urbanistice zonale (P.U.Z.-uri), după caz,
pentru zona supusă mecanismelor de
reajustare
teritorială
în
scopul
armonizării acestora cu politica de
reajustare teritorială
3.3.2. Armonizarea Planului Urbanistic
General cu P.U.Z./P.U.Z.-uri prevăzute la
3.3.1 și cu politica de reajustare
teritorială a U.A.T. comuna Mogoșoaia

Instituție/Direcție
responsabilă

Termen de
realizare

Rezultat

Buget

Indicator

3.2.1.2. Nivel de
satisfacție
măsurat

Anchete
sociologice
derulate
pentru
măsurarea
nivelului
de
satisfacție
Nivelul
satisfacției
beneficiarilor

Permanent

3.2.2.1. Public
conștientizat și
sensibilizat

Proporția
grupurilor țintă
conștientizate

Permanent

3.2.3.1. Seturi de
date publicate

2023

3.3.1.1.
Proiect act
normativ/Proiecte
acte normative de
aprobare
P.U.Z./P.U.Z.-uri
realizat/realizate

2024

3.3.1.1. Proiect
act normativ de
aprobare P.U.G.
realizat

2024

3.2.1.1. Cercetare
sociologică
derulată

Accesări
site-ului
dedicat

ale

Documentație
tehnicoeconomică
proiectată
și
aprobată
în
graficul
planificat
Documentație
tehnicoeconomică
proiectată
și
aprobată
în
graficul
planificat

Țintă
2024

1

≥ 80%

≥ 80%

≥ CVR (2022)

≥1

1

3

