Asociaţia Oraşelor din România
Nr.445/14.12.2010
Stimate Domn / Stimată Doamnă,
Sediul AOR
Oraş Sălişte, jud. Sibiu

Asociaţia Oraşelor din România a organizat vineri 10 decembrie 2010 evenimentul de
lansare a Proiectului pentru îmbunătăţirea accesării Fondurilor Europene de către
primarii
de oraşe.
Tel: 0269.553.572
La
acest
eveniment, susţinut de către Fundaţia Hanns Seidel şi găzduit de Comisia de
Fax: 0269.553.363
Administraţie din Senatul României, reprezentată de preşedintele acesteia, domnul
Preşedinte
Marius Gerard Necula, care s-a desfăşurat în Sala Constantin Stere din Palatul
Mobil: 0744.528.903
Parlamentului, au participat europarlamentarii Norica Nicolai, Adrian Severin, Ioan
e-mail:
primaria@saliste-sibiu.ro Mircea Paşcu, Petru Luhan şi peste patruzeci de primari sau reprezentanţi ai acestuia.
Dialogul purtat de cele două părţi a scos în evidenţă următoarele necesităţi:
1. Cunoaşterea de către europarlamentari a nevoilor reale ale oraşelor şi
Birou AOR
susţinerea conceptului de dezvoltare policentrică prin recunoaşterea
Bucureşti
oraşelor ca centre de dezvoltare zonală şi echiparea acestora cu
infrastructura instituţională şi edilitar-urbană care să influenţeze pozitiv
Piata Walter Mărăcineanu,
creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii din toate localităţile din jurul
nr.1-3, etaj 2, camera 180,
intrarea 2, Sector 1
oraşelor;
Tel: 021.311.71.97
Fax: 021.310.71.66
e-mail: aor@aor.ro
www.aor.ro

Birou AOR
Hârşova

2. Realizarea unei comunicări permanente şi informarea reciprocă în timp util;
3. Simplificarea procedurilor şi realizarea în timp mult mai scurt a activităţilor
de evaluare a proiectelor, semnarea contractelor, de verificare a raportărilor şi
rambursărilor, de restituire a sumelor propuse spre decontare şi a celor
reprezentând TVA-ul şi de soluţionare a notificărilor privind modificările sau
completărilor făcute în proiect;

Tel./fax: 0241.872.241

e-mail:
aor_presedinte@yahoo
.com

4. Rezolvarea rapidă, în parteneriar cu toţi cei implicaţi în gestionarea
programelor finanţate din Fonduri Europene, a tuturor problemelor
menţionate în lista de Măsuri pentru îmbunătăţirea Fondurilor Europene;
5. Construirea unor programe pentru perioada 2014-2020 care să sprijine
dezvoltarea oraşelor prin susţinerea conceptului de dezvoltare policentrică
,,Oraşele centre de dezvoltare zonală “.
Mulţumim, totodată, tuturor persoanelor şi instituţiilor care au participat sau care au
susţinut acest eveniment.
Cu deosebită stimă,
Preşedinte AOR,
Dr. Ec. Teodor Dumitru Banciu

Preşedinte Executiv AOR,
Ing. Ionel Chiriţă
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