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COMUNICAT DE PRESĂ

"Pentru a evita creşterea disparităŃilor şi pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate
administrativ-teritorială va avea prealocată finanŃarea minimă pentru cel puŃin un proiect eligibil, în limita
sumei prevăzute în normele metodologice. Totodată, localităŃile care accesează împreună fondurile
disponibile prin acest program, prin AsociaŃiile de Dezvoltare Intercomunitară, vor putea beneficia de o
finanŃare sporită cu 10%", a precizat ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației publice
Cseke Attila, în cadrul ședinței Consiliului Director al Asociației Orașelor.
Prezent la reuniunea celor peste 60 de primari de orașe, ministrul Cseke a anunțat și
transparentizarea procesului de aplicare la Programul național de investiții “Anghel Saligny“ prin
punerea la dispoziția autorităților locale a platformei digitale https://investitii.mdlpa.ro/, special creată
pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele de construcție și modernizare a drumurilor, a
rețelelor de apă și canalizare,
Primvicepreședintele Asociației Orașelor din România, primarul orașului Odobești Daniel
Gheorghe Nicolaș a atras atenția asupra necesității creșterii plafonului de 7 milioane de lei alocat
fiecărui oraș, având în vedere faptul că de-a lungul timpului, această categorie de unități administrativ
teritoriale, nu au beneficiat de linii de finanțare dedicate prin fonduri europene sau naționale. "Prin
prealocarea sumelor de bani pentru fiecare localitate, avem ca și autorități locale, oportunitatea
dezvoltării comunităților noastre, " a mai subliniat edilul.
Tot în cadrul ședinței de Consiliu Director, primarii de orașe au solicitat ministrului identificarea
de soluții pentru plafonarea prețului la gaze respectiv la electricitate, Creșterea costului facturilor la
utilități se reflectă negativ în bugetul personal al locuitorilor de orașe și nu numai, mulți dintre aceștia
având deja greutăți în achitarea coșului zilnic de hrană.
La ședința Consiliului Director al Asociației Orașelor din data de 23-24 septembrie a.c. au fost
prezenți peste 60 de primari de localități mic urbane, reprezentând tot spectrul politic.
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