ANEXA 5

LEGISLA IE

Legisla ia european
Auditul ora ului Sl nic respect

i se conformeaz sinergic în desf

urarea sa cu

documente legislative i de politic de dezvoltare reper atât la nivel european, cât i na ional,
regional i local. Dezvoltarea pe termen mediu i lung a ora ului Sl nic nu poate fi
decontextualizat de contextul geo-strategic, institu ional, administrativ, economic, social i
cultural european, iar obiectivele i priorit ile ac ionale ale acestuia trebuie construite în
conformitate deplin cu Strategia de la Lisabona (revizuit ) a Uniunii Europene sau cu Planul
Na ional de Dezvoltare al României pentru perioada 2008 – 2013.
Viziunea de dezvoltare ora ului Sl nic trebuie s înglobeze materializarea în timp a unor
politici benefice comunit ii locale i cet enilor ora ului, ca cet eni europeni. Ora ul
Sl nic trebuie s se dezvolte ca un sat european, cu standarde de calitate aferente fiec rui
domeniu cheie – infrastructur , industrie, agricultur , servicii publice i comerciale, resurse
umane, asisten

social , educa ie, s n tate, siguran a cet eanului etc., dar i s se

integreze i s mobilizeze activ la nivel regional poten ialul existent. Ora ul Sl nic trebuie s
se impun ca un actor local, valorificând acest poten ial în paralel cu ini ierea, sus inerea i
materializarea unor demersuri ac ionale i investi ionale, care s atrag surse publice i
private în dezvoltarea sa.
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Legisla ia european
•

Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuit

•

Agenda Social 2005 – 2010

•

Cartea Alba în domeniul Politicii Europene de Transport 2001

•

Politica de coeziune în sprijinul cre terii economice i al locurilor de munc – Orient ri
strategice comunitare pentru perioada 2007-2013

•

Programul de Înv are Continu pe Parcursul Vie ii 2007 – 2013

•

Memorandum asupra înv

•

Strategia European de Ocupare

•

Programul Tineri în Ac iune 2007 - 2013

•

Noua Strategie de S n tate a Comunit ii Europene

•

Programul de Ac iuni al Comuni ii Europene în domeniul s n t ii

rii permanente 2000

i prote tiei

consumatorului 2007 – 2013
•

Agenda Social 2005 – 2010

•

Carta Social European Revizuit

•

Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea European

•

Declara ia Universal a Drepturilor Copilului

•

Directiva pentru Tratament Egal

•

Directiva pentru Securitate Social

•

Directiva Ocupa ional pentru Securitate Social

•

Strategia European de Ocupare

•

European Charter of Local Self-Government

Alte reglement ri i documente comunitare relevante
•

Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004

•

Regulamentul Consiliului Comunit ii Europene nr. 1260/1999 privind prevederile
generale ale Fondurilor Structurale

•

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor

i Documentelor de

Programare pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and
Programming Documents)
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•

Regulamentul Consiliului Comunit ii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate
pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 în ceea ce prive te eligibilitatea
cheltuielilor aferente opera iunilor co-finan ate de c tre Fondurile Structurale

•

Regulamentul Consiliului Comunit ii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul
European de Dezvoltare Regional

•

Regulamentul Consiliului Comunit ii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social
European

Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale i de
Coeziune în perioada 2007-2013
•

Proiectul Regulamentului Parlamentului European

i Consiliului UE pentru Fondul

Social European
•

Proiectul Regulamentului Parlamentului European

i Consiliului UE pentru Fondul

European de Dezvoltare Regional
•

Proiectul Regulamentului Parlamentului European i Consiliului UE pentru Fondul
Social European

Legisla ia na ional
•

Planul Na ional de Dezvoltare 2007 – 2013
•

Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013

•

Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013

•

Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013

•

Programarea financiar indicativ PND 2007-2013

•

Programele Opera ional Sectoriale

•

Programul Opera ional Regional

•

Strategia de Dezvoltare a Regiunii 2007 – 2013

Transport
•

Master Plan General de Transporturi

•

Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea i modernizarea re elei de transport de
interes na ional i European

•

Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din România în perioada 2001-2010
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•

Programul prioritar de construc ie a autostr zilor din România i a drumurilor na ionale
cu patru benzi de circula ie

Educa ie
•

Planul Na ional pentru cercetare-dezvoltare i inovare (PNCDI)

•

Strategia descentraliz rii înv

•

Strategia de formare profesional continu pe termen scurt i mediu

•

Planul National de Ac iune pentru Ocupare

•

Strategia Na ionala de Ocupare

mântului pre-universitar

S n tate
•

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul s n t ii

Asisten a social
•

Strategia na ional pentru protec ia, integrarea i incluziunea social a persoanelor cu
handicap în perioada 2006 - 2013

•

Strategia na ionala în domeniul prevenirii i combaterii fenomenului violen ei în familie

•

Planul na ional de ac iune pentru implementarea legisla iei în domeniul protec iei
drepturilor copilului

•

Planul na ional de ac iune pentru prevenirea i combaterea traficului de copii

•

Strategia na ional de dezvoltare a serviciilor sociale

•

Planul na ional de ac iune pentru egalitatea de anse între femei i b rba i

•

Strategia na ional antidrog în perioada 2005 - 2012

•

Planul na ional de ac iune pentru egalitatea de anse între femei i b rba i
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Alte norme legislative interne:
•

Legea 215 / 2001 privind administra a public local

•

HG nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Na ional de
Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004)

•

HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institu ional pentru coordonarea,
implementarea i gestionarea instrumentelor structurale (MO nr.
346/20.04.2004)

•

HG nr. 1179/2004 pentru modificarea i completarea HG nr. 497/2004 privind
stabilirea cadrului institu ional pentru coordonarea, implementarea i
gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30.07.2004)

•

Legea nr. 315 privind dezvoltarea regional în România ( MO nr. 577 /
29.06.2004)

•

Legea serviciilor publice municipale
Legea privind finan ele publice locale.
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