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REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială
a unității administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și
a Planului de Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice
„Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna
Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)”
Comuna Mogoșoaia nu deține în prezent o politică publică (de organizare) teritorială de sine
stătătoare printr-un singur instrument care să îi ofere formalitate și angajament, ci este formată
dintr-un set de instrumente juridice care alcătuiesc programul de acțiune al comunei Mogoșoaia
pentru planificarea utilizării terenurilor aflate în competența sa.
Astfel, principalele instrumente cu caracter normativ ce conformează politica teritorială a
comunei Mogoșoaia sunt: Strategia de Dezvoltare Locală a U.A.T. Mogoșoaia aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 27/12.04.2017, principalul instrument de
planificare al unității administrativ-teritoriale Mogoșoaia instituit pentru o perioadă de timp de
peste 10 ani, care stabilește obiectivele strategice, prioritățile, strategiile generale și criteriile
de acțiune pentru dezvoltarea comunității locale în domeniile de acțiune identificate la nivel
local și integrate în cele la nivel județean, regional, național și european; Strategia pentru
Dezvoltarea Urbană și Teritorială 2019-2030 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Mogoșoaia nr. 778/29.04.2020 care definește politica și programul de reajustare
teritorială; Planul Urbanistic General al Comunei Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Mogoșoaia nr. 34/1999, documentul care cuprinde prevederi pe termen
mediu și lung cu privire la delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni de regenerare
urbană.
În acest context, prezentul act normativ are ca obiectiv general actualizarea politicii teritoriale
a U.A.T. Mogoșoaia, printr-o abordare modernă adaptată contextului local de dezvoltare oferită
de politica de reajustare teritorială (bazată pe echipare teritorială prealabilă).
Prin promovarea actului normativ, se dorește legitimarea politicii teritoriale a unității
administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia într-un singur document cadru formalizat, cu
caracter integrator, dat fiind faptul că aceasta nu se limitează doar la sporirea resurselor și
capacității colectivității locale ci, în plus, contribuie la asigurarea sinergiei obiectivelor tuturor
politicilor locale sectoriale cu scopul dezvoltării locale pe termen lung, pentru creșterea calității
vieții locuitorilor comunei Mogoșoaia.
Noua politică teritorială, răspunzând particularităților comunei Mogoșoaia, va fi mai bine
articulată, printr-o aliniere strategică adecvată cadrului de referință european și național,
permițând totodată încadrarea obiectivelor politicii publice în obiectivele de politică de la nivel
european, în cadrul cărora vor fi susținute investițiile din fonduri nerambursabile, în perioada
de programare 2021 –2027.
Politica de reajustare teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul
Ilfov, este aliniată Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU (transpusă în Strategia
națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030), Programului de Guvernare,
documentelor programatice naționale, documentelor strategice ale Regiunii de Dezvoltare

București-Ilfov, strategiilor județului Ilfov, precum și propriilor sale strategii (corespondență cu
obiectivul strategic al Strategiei pentru Dezvoltarea Urbană și Teritorială 2019-2030
„Valorificarea potențialului oferit de rezervele de teren existente în cadrul teritoriului
administrativ al comunei pe baza unei strategii de dezvoltare spațială integrată”).
Implementarea actului normativ va conduce la instituționalizarea unei abordări noi în politica
teritorială a U.A.T. Mogoșoaia care va permite asigurarea coeziunii sociale, economice și
teritoriale printr-o mai bună și judicioasă planificare teritorială. Impactul este unul pozitiv atât pe
termen scurt, mediu și lung prin:
- consolidarea poziției autorităților locale de promotori ai dezvoltării economice la nivel local cu
impact pozitiv asupra veniturilor la bugetul local, dar deopotrivă și județean (județul Ilfov);
- posibilitatea valorificării de către autoritățile locale a surselor de finanțare cu precădere
nerambursabile, din fonduri interne și/sau externe;
- asigurarea pârghiilor autorităților locale pentru recuperarea contracției economiei comunei
Mogoșoaia din anul 2020, precum și potențarea și menținerea creșterii economice de la nivelul
localității.
Prin implementarea documentelor de politici publice (Propunerea de Politică Publică și Planul
de Acțiune) autoritățile administrației publice locale ale UAT Mogoșoaia au în vedere creșterea
competitivității agenților economici și sociali pe termen scurt, mediu și lung.
Atingerea obiectivelor asumate de documentele de politici publice (Propunerea de Politică
Publică și Planul de Acțiune) va contribui la obținerea unui puternic impact social, creșterea
gradului de transparență a activității autorităților locale ale U.A.T. Mogoșoaia, ceea ce va
conduce la o creștere a încrederii cetățenilor în capacitatea strategică și operațională a
autorităților locale.
Pentru toate aceste considerente în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și
lit. f), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare propun aprobarea prin hotărâre a
consiliului local al Comunei Mogoșoaia a Politicii de Reajustare Teritorială a UAT Mogoșoaia,
județul Ilfov (2021-2024) anexată prezentului referat.
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