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În atenţia Doamnei / Domnului Primar
Stimate coleg,
Asociația Orașelor din România invită primarii de oraşe aflaţi la primul mandat, în
data de 28.07.2016, începând cu orele 10,00, la un atelier de lucru având drept temă
– “Dezvoltarea locală prin atragerea de finanțări din fonduri europene și programe
naționale”.
Evenimentul va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti 4****,
blvd.Alexandru Serbanescu, Nr.87, Sector 1, Sala Saidon.
Pe parcursul întâlnirii vor fi prezenți în acest atelier de lucru experți în dezvoltare
locală și atragere de fonduri europene precum și persoane cu expertiză în zona de
management de proiect și achiziții publice.
Temele de discuție vizează:
- Identificarea liniilor de finanțare dedicate obiectivelor de investiții locale;
- Programele naționale de finanțare a investițiilor locale;
- Dezvoltare locală bazată pe atragerea de investitori privați;
- Finanţarea proiectelor din împrumuturi rambursabile;
- Corelarea strategiei de dezvoltare locală cu nevoile localității;
- Stabilirea, implementarea și monitorizarea listei de investiții prioritare la
nivelul localității;
- Proceduri şi probleme în programarea şi implementarea proiectelor;
- Strategii pentru utilitati publice; Strategii pentru eficienţă energetică; Strategii
anticoruptie;
- Cadrul legislativ privind controlul Curții de Conturi și implementarea
Sistemului de Control Managerial Intern (S.C.I.M);
- Alte documente şi proceduri prevăzite de lege.
Relaţii prin Ionel Chiriţă, tel: 0744.385.323.
Anunţarea participării se face până la data de 26.07.2016, orele 15.00, la e-mail:
aor@aor.ro şi ionel_chirita_apl@yahoo.com .
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