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În�ințat în 1994 în urma semnării Tratatului de la Maastricht, Comitetul European al Regiunilor este Adunarea UE a celor 350 de 
reprezentanți locali și regionali din toate cele 28 de state membre, reprezentând peste 507 milioane de europeni. Misiunea sa 
este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a 
le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul 
în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă 
drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că legislația UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă 
competențele regionale sau locale.
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Sub deviza „Coeziunea, o valoare comună europeană”, România va deține 
Președinția UE în cursul unui an decisiv pentru viitorul Uniunii noastre. În timpul 
Președinției române se vor purta dezbaterile asupra viitorului buget al UE, 
urmând ca, în acest an, viitorul Parlament European să fie ales de către cetățenii 
din 27, și nu din 28 de state membre. România a plasat, pe bună dreptate, 
coeziunea, competitivitatea, creșterea economică și valorile comune în centrul 
preocupărilor președinției sale. UE trebuie regândită în jurul acestor priorități, 
pentru a o aduce mai aproape de cetățenii săi. Aceasta se poate face doar în 
consonanță cu orașele, regiunile, comunele și satele noastre.

Trebuie să spunem mai hotărât ceea ce este și ce face UE, arătând că doar prin 
cooperare putem obține coeziune și prosperitate în Europa. Uniunea trebuie să 
fie mai receptivă la nevoile locale și să sporească implicarea cetățenilor, astfel 
încât preocupările lor să fie nu doar auzite, ci și folosite drept temei al acțiunilor. 
Comitetul nostru urmărește să definească o nouă modalitate de a garanta 
că opiniile cetățenilor modelează nemijlocit deciziile UE, în parteneriat cu 
administrațiile locale și regionale.

O Europă socială, favorabilă coeziunii și incluziunii are nevoie de investiții. 
Comitetul nostru s-a străduit din răsputeri să favorizeze investițiile regionale (în 
politica de coeziune și în dezvoltarea rurală), astfel încât fiecare regiune, bogată 
sau săracă, să poată profita de pe urma lor. Reducerea și centralizarea fondurilor 
UE vor limita capacitatea regiunilor și orașelor de a consolida cooperarea 
teritorială, de a crea locuri de muncă, de a promova incluziunea socială și de a 
demonstra valoarea adăugată a UE pentru viața comunităților lor.

Trebuie să acționăm astfel încât fiecare act normativ al UE, în conjuncție 
cu o investiție bine gândită, să îmbunătățească viața de zi cu zi. Se impune 
consolidarea principiului european al subsidiarității, în virtutea căruia deciziile 
trebuie luate de forurile cele mai apropiate de cetățeni. Din totalul actelor 
legislative ale UE, 70% sunt puse în aplicare de administrațiile locale și 
regionale, care au nevoie, prin urmare, de mai puțină birocrație și de mai multă 
autonomie. Ele trebuie să aibă un cuvânt mai greu de spus în UE, dacă aceasta 
vrea să își pună în practică promisiunile. Ceea nu înseamnă mai puțină Europă 
și mai puțină legislație, ci o Europă mai eficientă și o legislație mai bună.

Având la dispoziție fonduri suficiente și o legislație europeană eficace, 
autoritățile locale și regionale pot ajuta la combaterea schimbărilor climatice. 
Orașele, regiunile și comunele sunt cele care contribuie la ecologizarea 
economiilor noastre și la reducerea poluării atmosferice, îmbunătățind 
durabilitatea condițiilor de transport și eficiența energetică a locuințelor 
noastre și reciclând deșeurile. Lupta împotriva schimbărilor climatice va fi dusă 
și câștigată în regiunile și orașele în care locuim. 

Aceste teme constituie fundamentul Summitului regiunilor și orașelor, care se 
va desfășura la 14 și 15 martie, la București. Împreună cu delegația română la 
Comitetul Regiunilor, condusă de președintele ei, dl Negoiță, și cu Președinția 
română a UE, vom demonstra la acest Summit, „Europa (re)înnoită”, că regiunile 
și orașele se află în prima linie a realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă, 
care ar trebui să devină modelul economic dominant, pe termen lung, al UE. 
Declarația Summitului va reprezenta mesajul tuturor autorităților locale și 
regionale din Uniune către toate guvernele naționale din UE-27 și va afirma clar 
că, în viitor, Europa va avea nevoie de regiuni și orașe, așa cum și ele vor avea 
nevoie de Europa. Numai împreună putem crea o Europă mai unită, o Europă a 
cetățenilor. 

Cuvânt înainte Karl-Heinz Lambertz
Președintele Comitetului European al Regiunilor

Karl-Heinz Lambertz
Președintele Comitetului European 

al Regiunilor
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Am fost, de-a lungul timpului, actori esențiali pe scena lumii, iar deciziile 
noastre au scris istoria pe glob, în momentele cheie. Azi, noi, România, avem, 
din nou, poate unul dintre cele mai importante roluri: suntem poarta de acces 
spre Europa. “Ne-am câștigat libertatea”  acum 30 ani, am muncit cu toții pentru 
a dobândi un loc în marea familie europeană și, în martie 2019, avem plăcearea 
și onoarea să va fim gazde. Nu este o introducere plastică, așa cum poate 
părea, ci una sinceră, un gând de bun venit și un mulțumesc pentru că putem, 
împreună, să fim puternici. 

Și pentru că vorbim de putere, de forță, în România, municipiile sunt 
motoarele economiei. Trei sferturi din PIB-ul țării noastre provin din activitatea 
ce se desfășoară la nivelul acestora, iar pentru noi, ca primari de municipii, 
responsabilitatea ce derivă din acest fapt este enormă. Derulând proiecte de 
succes și reușind să atragem  investițiile mediului privat, asigurăm bunăstare 
pentru concetățenii pe care îi reprezentăm și servicii publice de calitate. 
Performanța în administrația locală este obiectivul nostru principal. Asta 
presupune o mai bună reglementare, schimburi de experiență și capacitatea de 
a învăța unii de la alții, dar și de a adapta modelele de succes la nevoile locale 
din comunitățile noastre.

Dacă la nivel național, prin Asociația Municipiilor din România, ne implicăm 
activ și direct în procesul decizional ce vizează administrația locală din țara 
noastră, la nivel European, prin Comitetul European al Regiunilor, suntem 
o voce importantă la stabilirea direcțiilor de acțiune. CoR militează pentru 
politicile de coeziune și subsidiaritate, iar legătura directă ce se stabilește între 
noi, membrii săi, este de bază pentru 27 de state, bine individualizate cultural 
și funcțional, dar atât de unite în scopul lor comun: bunăstare pentru fiecare 
cetățean. Iar asigurarea acesteia în Europa, începe cu fiecare comună, oraș, 
municipiu sau regiune. 

Bun venit, în România! Bun venit, la București! Și spor la lucrări!

Cuvânt înainte Robert Negoiță
Președintele Delegației României

Robert Negoiță
Primarul sectorului 3, București
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Comitetul European al Regiunilor (CoR) urmărește o abordare în materie de 
comunicare care se bazează pe principiul „reapropierii Europei de cetățenii săi 
prin intermediul unei comunicări la obiect, bidirecționale, centrate pe membrii 
săi”. În acest sens, CoR își elaborează activitățile de comunicare în parteneriat și 
în cooperare, printr-o abordare de tip „rețea de rețele”, cu membrii săi, asociațiile 
și guvernele locale și regionale, precum și cu rețelele acestora, pe de o parte, 
și cu instituțiile UE, în special Parlamentul European, Comisia Europeană și 
Consiliul și rețelele acestora, pe de altă parte. 

De asemenea, 2019 va fi un an crucial pentru viitorul Europei, iar CoR, prin 
intermediul membrilor săi, joacă un rol activ în alegerile europene. Pe parcursul 
întregului an, obiectivul general al planului Reînnoirea Europei cu regiunile și 
orașele sale este de a demonstra că punctele de vedere ale regiunilor, orașelor 
și autorităților locale sunt luate în considerare într-o măsură mult mai mare în 
modelarea Uniunii Europene.

Planul de comunicare pentru 2019 va continua ambiția președintelui de a 
îmbunătăți rolul și impactul CoR prin creșterea vizibilității și consolidarea 
cooperării și a comunicării, în special cu toate autoritățile regionale și locale ale 
UE și asociațiile acestora.

CoR își pune în aplicare activitățile de comunicare prin intermediul a trei 
campanii, care prezintă un set integrat de instrumente și canale care sporesc 
vizibilitatea și impactul activității politice a Adunării.

Campania 1: Implicarea politicienilor de la nivel regional și local pentru viitorul 
Europei

Campania 2: Investiția în regiuni și orașe

Campania 3: Regiunile și orașele care asigură o Europă durabilă

Pe lângă cele trei campanii, ar trebui să se asigure o acoperire adecvată a 
activității legislative și a altor activități instituționale, generată de aspecte care 
promit să aibă cel mai mare impact. Această activitate include contribuția la 
prioritățile președintelui (patru „șantiere”) pe durata mandatului:

• energizarea funcționării organelor statutare ale CoR;

• promovarea cooperării noastre cu instituțiile UE și a impactului acțiunilor 
noastre;

• consolidarea legăturilor noastre cu orașele, regiunile și asociațiile acestora;

• mobilizarea comunicării și a dialogului cu cetățenii și prezența în opinia 
publică.

În plus, cea de a 25-a aniversare a CoR va fi prezentată într-un mod adecvat în 
cadrul activității de comunicare.

Planul de comunicare pe 2019 al 
Comitetului European al Regiunilor

Reînnoirea 
Europei cu 
regiunile și 
orașele sale
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Asociațiile autorităților locale și 
regionale din România

Asociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie 
de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. 

Numărul membrilor A.Co.R. este de aproximativ 2000 de comune, din toate 
județele României. Asociația, prin membrii săi, acoperă 87% din teritoriul țării 
și 48% din populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene, 
dintre care 39 au personalitate juridică proprie.

Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a 
intereselor membrilor atât în relația cu instituțiile centrale, cât și cu cele de la 
nivel european sau internațional. Din 2006 este membru cu drepturi depline 
în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR), devenind astfel 
și membru al Organizației Mondiale a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite 
(U.C.L.G), din anul 2005 este reprezentată în cadrul Comitetului Regiunilor, 
în calitatea de observatori, iar începând cu 1 ianuarie 2007, are trei titulari și 
trei supleanți în acest for, din anul 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de 
Autorități Locale din Sud-Estul Europei (NALAS), unde, pentru un an, a deținut 
președinția, între mai 2015 – mai 2016, iar de la 24 mai 2013 a constituit 
Consiliul Autorităților Locale din România și din Republica Moldova împreună 
cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Pe data de 22 
mai 2015, la Alba Iulia, a fost adoptată, în unanimitate, DECLARAȚIA-APEL a 
C.A.L.R.R.M.

Asociația organizează anual sesiunea ordinară a Adunării generale, la 
care participă peste 500 dintre comunele membre, precum și membri ai 
Guvernului României. ACoR organizează, în parteneriat cu Agenția Națională 
a Funcționarilor Publici (ANFP) și Institutul Național de Administrație (INA), 
precum și cu firme private de instruire, cursuri pentru formarea aleșilor locali și 
a funcționarilor publici de la nivelul comunelor.

Filialele județene ale ACoR desfășoară activități prin cooperare, una dintre cele 
mai de succes fiind auditul public intern. Astfel, în ianuarie 2019, în 26 de județe 
ale României, ACoR exercită prin Filialele județene, activitatea de audit public 
intern prin cooperare, către comunele membre din județ. Astfel, un număr de 
1.290 de comune din 2.861 existente la nivelul întregii țări, deci aproximativ 
45%, sunt beneficiare ale acestui sistem inovativ.

De asemenea, pe lângă activitatea de audit public intern, un număr de 15 
Filiale județene ale ACoR exercită alte activități prin cooperare, printre care 
enumerăm activitatea financiar contabilă, activitatea de relații cu publicul, 
urbanismul si amenajarea teritoriului, etc.

În perioada 2010 – 2016 Asociația a implementat proiecte din fonduri 
europene nerambursabile post–aderare în valoare de peste 25.000.000 lei, 
co-finanțate din Fondul Social European. În prezent, ACoR are în desfășurare 
4 proiecte finanțate din FSE și din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, 
proiecte însumând peste 14 mil. lei.
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Asociaţia Municipiilor din România (AMR) înfiinţată în 1990 este persoană 
juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, 
constituită în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale 
autorităţilor administraţiei publice locale pentru soluţionarea şi gestionarea 
nevoilor publice în numele şi pentru interesul comunităților locale. AMR 
include toate cele 103 municipii din România şi cele 6 sectoare ale Municipiului 
Bucureşti, reprezentând 109 membri și 10,5 milioane de locuitori. Membri 
AMR au posibilitatea de a se implica în procesul de consultare și elaborare 
a proiectelor legislative. AMR este reprezentată în Comitetul European al 
Regiunilor (CoR) și deține președinția Delegației Naționale a României la CoR. 
AMR este reprezentată în Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor 
(CEMR), Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE) și 
în Rețeaua Globală a Orașelor și a Autorităților Locale și Regionale (UCLG). AMR 
este Organizație Suport pentru implementarea Convenției Primarilor (CoM). 
AMR este membru al Asociaţiei Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură 
LIKE şi al Asociaţiei Agenţiilor pentru Democraţie Locală (ALDA) și fondator al 
Federaţiei Autorităţilor Locale din România (FALR).

Din 2007, AMR are un Birou de Reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii 
Europene (UE) la Bruxelles, care sprijină implicarea municipiilor în dialogul 
cu acestea în vederea promovării interesului general al AMR în procesul 
de elaborare şi implementare al politicilor UE. Serviciile oferite membrilor 
de Biroul AMR Bruxelles sunt de informare și sprijin pentru dezvoltarea de 
parteneriate durabile cu autorităţi și organizare de misiuni şi evenimente de 
promovare la Bruxelles. Activitățile desfășurate de AMR sunt structurate pe 
domenii de interes pentru membri: participare la consultare legislativă, lobby 
și politici publice, comunicare și instruire, cooperare și dezvoltare, proiecte 
și parteneriate, atragerea de surse de finanțare pentru municipii. Organele 
de conducere ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Comitetul Director, 
Președintele. Preşedinte: Robert Sorin NEGOIŢĂ - Primarul Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti; Preşedinte executiv: Ilie Gavril BOLOJAN - Primarul 
Municipiului Oradea; Prim-vicepreședinte: Gheorghe FALCĂ, primarul 
municipiului Arad; Prim-vicepreședinte Mihai GENOIU, primarul municipiului 
Craiova; Director General: Constantin MITACHE.

Asociația este implicată în organizarea periodică a Forumului cooperării 
descentralizate franco-române, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice și Ambasada Republicii Franceze în România, precum 
și a Forumului cooperării descentralizate belgiano-române, în parteneriat cu 
Ambasada Regatului Belgiei în România. Reprezentanții filialelor județene ale 
Asociației Comunelor din România, în cea mai mare parte, participă activ la 
lucrările consiliilor pentru dezvoltare regională organizate la nivelul regiunilor 
de dezvoltare.

Președintele ACoR este dl. Emil DRĂGHICI, primarul comunei Vulcana Băi, 
județul Dâmbovița.



Comitetul European al Regiunilor
și Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

DELEGAȚIA ROMÂNIEI LA CoR

8

Asociaţia Oraşelor din România este o organizaţie nonguvernamentală, 
apolitică, fără scop lucrativ reprezentând interesele celor 216 localităţăi urbane 
mici. Dacă la înfiinţarea sa Asociaţia reunea doar 21 de membri atât cât 
prevedea legislaţia în vigoare pentru înregistrare, treptat numărul acestora a 
crescut ajungând la 185 în acest moment.

Încă de la înfiinţarea sa, în urmă cu 17 ani, Asociaţia Oraşelor şi-a fixat drept 
scop să devină un partener de dialog activ, susţinând agenda legislativă a 
administraţiei publice centrale, încercând să puncteze prin expertiza sa venită 
de la nivelul local, modificări de mai mică sau mare anvergură.  Împreună în 
aceşti ani de existenţă am reuşit să contribuim în mod substanţial la întărirea 
administraţiei publice locale precum şi la îmbunătăţirea actului administrativ, în 
general. De câţiva ani, asociaţiei noastre i-a fost recunoscut statutul de partener 
real, naţional şi european, actor important în negocierile publice privind 
evoluţiile legislative şi politicile publice privind soarta localităţilor mic urbane.

Legi importante precum administraţia publică locală, finanţele publice locale, 
cea privind descentralizarea sau salarizarea funcţionarilor publici sunt acte 
normative la care Asociaţia Oraşelor, prin grupurile sale de lucru şi-a exprimat 
punctul de vedere, astfel de multe ori acesta fiind inclus în textul final 
permiţând autorităţilor locale româneşti să mai facă un pas spre o administraţie 
europeană.

Președintele AOR este dl. Madalin-Ady TEODOSESCU, primarul orașului Balș.
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Creată în 1993, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) 
este o organizație neguvernamentală care reprezintă interesele celor 41 de 
Consilii Județene existente în România.

UNCJR urmărește participarea efectivă a membrilor săi la elaborarea politicilor 
cu impact local, implicarea lor crescută în absorbția fondurilor structurale 
și o mai bună implementare a politicilor europene, prin comunicare și 
consultare. Reprezentarea membrilor UNCJR pe lângă autoritățile naționale 
se materializează în principal prin participarea la negocieri, mese rotunde, 
dezbateri pe tema proiectelor de acte normative, participarea la grupurile de 
lucru și comitetele de consultare cu ministerele de resort.

Consiliile județene coordonează activitățile consiliilor locale pentru a furniza 
servicii publice care au la bază interesele județelor, inițiind și promovând 
proiecte și programe și încurajând parteneriatele cu actorii instituționali sau 
neinstituționali. UNCJR se angajează să promoveze o administrație locală 
profesionistă, să faciliteze activitatea comună a consiliilor locale cu privire 
la politici și proiecte specifice, să încurajeze parteneriatele și să identifice 
partenerii cei mai potriviți pentru membrii săi, oferind, între timp, pentru 
consiliile județene, cea mai bună utilizare a agendei și oportunităților europene.

Membrii UNCJR participă activ și la consolidarea democrației locale și regionale 
în Europa, prin reprezentanții lor la Congresul autorităților locale și regionale 
din cadrul Consiliului Europei.

UNCJR este membru activ al Confederației Europene a Autorităților 
Intermediare Locale (www.cepli.eu) și membru al Consiliului Municipalităților și 
Regiunilor Europene.

Biroul de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles a fost inaugurat în 2004, principalul 
său rol fiind acela de a identifica și împărtăși cunoștințe despre propuneri de 
parteneriat în proiecte europene, de a gestiona oportunități de finanțare prin 
intermediul programelor europene, de a participa la dezbaterile organizate 
de instituțiile europene și de a oferi sprijin membrilor delegației române la 
Comitetul Regiunilor.

Președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România este domnul 
Marian OPRIȘAN, președintele Consiliului Județean Vrancea.
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Președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz 
Lambertz, a declarat:

“Summitul va oferi un plan pentru modul în care se poate construi un 
viitor mai incluziv, mai democratic și mai unit al Europei, care să �e mai 
aproape de cetățenii săi. Vom explica împreună de ce orașele și regiunile 
au nevoie de Uniunea Europeană și de ce Uniunea Europeană are nevoie 
de orașele și regiunile sale” 

Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor de la București va � 
cea mai amplă întrunire a primarilor, președinților consiliilor 
regionale și a liderilor locali din întreaga UE, în 2019.

Împreună cu liderii instituțiilor UE și ai guvernelor, summitul va 
dezbate viitorul Uniunii Europene, prin reconstruirea ei de la nivelul 
orașelor și regiunilor sale. Va � adoptată o declarație a summitului, 
adresată reuniunii la nivel înalt a 27 de șe� de stat și de guvern din 
UE, care va avea loc la Sibiu, la 9 mai 2019, precum și instituțiilor UE 
participante.

DELEGAȚIA ROMÂNIEI LA CoR
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intă regiunile şi autorităţile locale. Membrii săi au fost 
aleşi la nivel regional sau local; ei participă la procesul 
legislativ al UE.
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Membrii Delegației României

Rolul nostru în cadrul Comitetului Regiunilor este de a reprezenta interesul 
comunităților locale și de a face auzită vocea lor la nivelul Uniunii Europene. 
Subsidiaritatea a creat un mediu în care oamenii au ceva de spus în problemele 
lor de zi cu zi, iar abordarea de jos în sus în luarea deciziilor se realizează 
într-adevăr. Obiectivele cheie nu pot fi realizate fără implicarea și expertiza 
autorităților locale și regionale. Noi de fapt „furnizăm”informații pentru a 
contribui la o decizie în deplină cunoștință de cauză, care afectează viața de zi 
cu zi a comunității  –  acesta este principalul nostru angajament în cadrul CoR.”

Membru
Grupul politic: PPE
Comisiile: ENVE și SEDEC 
Membru de la: 04.10.2012
Tel: +40 266 207700 | Fax: +40 266 207703
Email: info@borbolycsaba.ro

Csaba BORBOLY
Președintele Consiliului județean 

Harghita

Calitatea de membru al Comitetului Regiunilor Europene reprezintă o bună 
oportunitate de a intra în contact cu instituții similare pentru actuale și viitoare 
colaborări și propuneri de proiecte, de a afla ultimele noutăți despre viitorul 
Uniunii, buget, procese și proceduri, dar mai ales despre metode practice de 
a trece peste bariere administrative, birocratice sau de guvernanță. Consider 
că este absolut necesar ca Județul Neamț să fie direct conectat la organismele 
europene care participă la procesele de stabilire a direcțiilor și luare a deciziilor, 
astfel încât planurile locale de dezvoltare să se înscrie în strategiile UE de 
dezvoltare pe termen lung.”

Membru
Grupul politic: PSE
Comisiile:  COTER și SEDEC
Membru de la: 03.04.2017
Tel: +40 233 213670 | Fax: +40 233 211569
Email: cjneamt@yahoo.com, hsr-_nicoleta@yahoo.com

Ionel ARSENE
Președintele Consiliului Județean 

Neamţ

Delegația Națională a României are obligația morală, izvorâtă din istorie, să 
militeze pentru materializarea unui acord special între Comitetul European al 
Regiunilor și Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova – CALM. 

Cum unitățile administrativ-teritoriale urbane se pot înscrie în competiția 
pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii, iar cele din spațiul rural sunt 
discriminate, fără a li se asigura o competiție similară, deși suprafața aferentă 
acestora din urmă este de peste 90%, iar populația de peste 64%, propun 
inițierea organizării concursului CAPITALĂ RURALĂ EUROPEANĂ.”

Membru
Grupul politic: AE
Comisiile: CIVEX și NAT 
Membru de la: 01.01.2007
Tel: +40 723 329838
Fax: +40 345 811543
Email: primar@vulcanabai.ro

Emil DRĂGHICI
Primarul comunei Vulcana-Băi

Președintele Asociației Comunelor 
din România
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În Uniunea Europeană, administrațiile locale împărtășesc valori comune, 
respectând totodată diversitatea regiunilor care o formează.

 Dialogul este șansa noastră pentru a aduce plus valoare, considerând 
diversitatea drept o oportunitate, dar și drept o provocare majoră. Am organizat 
recent, la Arad, în colaborare cu Comitetul Regiunilor, prima dezbatere cu 
cetățenii, deoarece este foarte important pentru noi, pentru comunitățile 
locale, să purtăm dezbateri privind temele sociale majore. Trebuie să ne simțim 
europeni în decizii și să ni le asumăm ca atare.”

Membru
Grupul politic: PPE
Comisiile actuale: COTER și NAT
Comisiile trecute: COTER, ECOS, CONST, EDUC
Membru de la: 20.11.2008
Tel: +40 257 250603 | Fax: +40 257 253842
Email: gfalca@yahoo.com, cipri_burca@yahoo.com

Gheorghe FALCĂ
Primarul Municipiului Arad

Născut acum peste 2500 de ani, Constanța este astăzi cel mai mare oraș port 
al României și al Europei la Marea Neagră, dar și locul unde Dunărea ajunge să 
întâlnească marea după periplul său prin 10 țări și 4 capitale europene.”

Membru
Grupul politic: PSE
Comisiile: ECON și SEDEC
Membru de la: 03.04.2017
Tel: +40 724 989898
Email: decebal@fagadau.ro

Decebal FĂGĂDĂU
Primarul orașului Constanţa

Eu, alesul local – reprezentant al Asociației Comunelor din România, membru 
al Comitetului Regiunilor militez pentru o cetățenie europeană activă, care 
încurajează schimburile și cooperarea cu cetățenii și între aceștia, pentru o 
Uniune Europeană cu caracter social, care să promoveze egalitatea între femei 
și bărbați, precum și egalitatea în drepturi și egalitatea de șanse pentru toți,o 
Uniune Europeană în care tinerii să beneficieze de educație și formare, să poată 
studia și găsi un loc de muncă oriunde pe continent; o Uniune Europeană 
care să conserve identitatea națională, patrimoniul cultural și să promoveze 
diversitatea culturală.”

Membru
Grupul politic: PSE  
Comisiile: ECON și  ENVE
Membru de la: 04/10/2012
Email: primaria_cumpana@yahoo.com 
Tel: +40 241 739003  | +40 241 739003

Mariana GÂJU
Primarul comunei Cumpăna, județul 

Constanța
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Comitetul European al Regiunilor oferă autorităților locale și regionale o 
platformă în care își pot aduce direct interesele în procesul legislativ european 
și contribuie la determinarea rezultatului final.

În contextul preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii 
Europene, atât eu cât şi Consiliul Județean Ialomița este convins că această 
șansă unică va face din România un partener european credibil și perseverent, 
dedicat reformării și consolidării proiectului european în beneficiul tuturor 
cetățenilor din țările membre.

Succes, România! Succes, Uniunea Europeană!”

Membru
Grupul politic: PSE
Comissions: CIVEX și ENVE 
Membru de la: 26.01.2015
Tel: +40 243 230200 | Fax: +40 243 266102
Email: victorprimar@yahoo.com, cj@cicnet.ro

Victor  MORARU
Președintele Consiliului Județean 

Ialomiţa

Administrația locală este un domeniu complex, dinamic și reprezintă un 
element cheie pentru dezvoltarea durabilă a tuturor comunităților locale. 
La nivel european, delegația națională a României la CoR militează pentru 
reducerea decalajelor dintre Statele Membre iar acest deziderat nu se poate 
realiza decât dacă ne concentrăm activ pe dezvoltarea economico-socială la 
nivel local și regional, fiindcă orașele, municipiile și regiunile sunt adevărate 
motoare ale economiei fiecărui stat. În România peste 70% din PIB este 
generat de municipii. Consider că acest fapt vorbește de la sine despre 
responsabilitățile pe care noi le avem, în calitate de primari în țările din care 
provenim și în egală măsură ca membrii reprezentanți ai României la CoR.”

Membru
Grupul politic: PSE
Comisiile: CIVEX și ENVE
Membru de la: 21.04.2016
Tel: +40 21 3180323 | Fax: +40 21 3180304
Email: primar@primarie3.ro

Robert NEGOIȚĂ
Primarul sectorului 3, București

Internetul în bandă largă este o oportunitate de dezvoltare pentru comunitățile 
locale pentru că aceasta va fi autostrada viitorului. Pentru zona din care provin 
internetul de mare viteză și promovarea antreprenoriatului în domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor poate fi modalitatea de a păstra 
tinerii în localitate și de a stopa exodul inteligenței (fenomenul „brain drain”). 
Nu contează că te afli în vârf de munte sau în Delta Dunării, dacă ai internet 
de mare viteză îți poți desfășura activitatea la fel de bine fără a trebui să te afli 
fizic în marile aglomerări urbane. De aceea este foarte importantă intervenția 
administrației prin investiții publice pentru ca și zonele rurale sau regiunile 
îndepărtate să aibă o șansă la dezvoltare folosind internetul în bandă largă.”

Membru
Grupul politic: PPE
Membru de la: 01.01.2007
Tel: +40 256 378294 | Fax: +40 356 816494
Email: alinnica@yahoo.com

Alin NICA
Primarul comunei Dudeștii Noi, 

Județul Timișoara
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Comitetul Regiunilor este organismul European care, prin reprezentanții 
localităților și regiunilor, este cel mai apropiat de cetățeni.

CoR este cel mai adecvat mijloc de comunicare care transmite cetățenilor UE 
faptul că, atât Parlamentul European, cât și Comisia Europeană, prin deciziile pe 
care le iau, au în vedere, în primul rând, creșterea nivelului de trai al acestora.

De aceea, cred cu tărie în creșterea CoR în viitoarea legislatură a Parlamentului 
European și consider că este absolut necesară intensificarea colaborării dintre 
Parlamentul European, Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor, 
în beneficiul tuturor cetățenilor Europei.”

Membru
Grupul politic: PPE
Comisiile: CIVEX și SEDEC
Membru de la: 04.10.2012
Tel: +40 214 363709 | Fax: +40 214 363710
Email: emoprim@yahoo.com, primar@primariachitila.ro

Emilian OPREA
Primarul orașului Chitila

Reușind ca, prin intermediul autorităților locale și regionale, să aducă vocea 
comunităților în inima procesului legislativ european, Comitetul Regiunilor 
contribuie în mod substanțial la atingerea unui obiectiv esențial pentru viitorul 
Uniunii și la realizarea unei priorități a Președinției României la Consiliul UE. Cu o 
agendă națională în centrul căreia se regăsește cetățeanul european, eforturile 
delegației noastre trebuie să se concentreze în continuare asupra necesității 
de consolidare a relației între instituțiile comunitare și fiecare individ în parte, 
încurajând participarea cât mai largă la actul decizional.”

Membru
Grupul politic: PSE
Comisiile: ECON și NAT 
Membru de la: 20.11.2008
Tel: +40 251 418650 | Fax: +40 251 408245
Email: ion.prioteasa@cjdolj.ro, oana.elisabeta_ion@yahoo.com, oana.ion@cjdolj.ro,  
alexastefania@yahoo.com

Ion PRIOTEASA
Președintele Consiliului Județean 

Dolj

Comunitățile mici, precum cea a orașului montan transilvănean pe care îl 
reprezint, aduc Europei nu doar un patrimoniu cultural bogat, ci și valori 
europene esențiale precum transparența și integritatea. În acest sens, am 
condus lucrările unui raport complex privind achizițiile publice; am asigurat 
Uniunea că practicile noastre de achiziții publice de pe întregul continentul 
respectă principiul european esențial al subsidiarității, subliniind că 
guvernanța multilevel ar trebui să fie integrată pe deplin în procedurile din 
toate nivelurile administrației publice din statele membre. Achizițiile publice 
din UE, am arătat, nu reprezintă o simplă procedură administrativă în care 
autoritatea publică cumpără produse sau servicii, ci un instrument strategic 
care permite guvernului, local sau național, să atingă rezultatele cheie ale 
politicilor sale publice. Ne-am străduit să arătăm cum poate crește eficiența și 
competitivitatea achizițiilor, dar și transparența, combaterea corupției și, în mod 
ideal, consolidarea practicilor democratice.”

Membru
Grupul politic: PPE
Comissions: COTER și ECON 
Membru de la: 03.04.2017
Tel: +40 258 751001 | Fax: +40 258 755394
Email: adrian_teban@yahoo.com, primar@primariacugir.ro

Adrian TEBAN
Primarul orașului Cugir
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Membru al Comitetului European al Regiunilor şi preşedinte al Consiliului 
Judeţean Constanţa am organizat şi sprijinit inițiative și acţiuni la nivel 
european. Pe lângă contribuțiile la desfășurarea unor evenimente aduc în 
permanență sprijinul personal și al echipei din care fac parte în proiectele 
derulate cu succes, dintre care: Proiectul „VIOLET – Conservarea clădirilor de 
patrimoniu prin măsuri de reducere a consumului de energie”, în colaborare 
cu instituţii din Germania, Spania, Olanda, Franţa şi Cipru, finanţat în cadrul 
Programului INTERREG EUROPE. În anul 2017, instituţia noastră a organizat 
pentru prima dată în România Campionatul European de Șah la care au 
participat 1200 de jucători din 24 de țări. În anul 2018 am semnat convenţia 
de parteneriat pentru susţinerea dezvoltării serviciului de asistenţă socială şi 
protecţia copilului cu Institutul pentru Educaţie şi Asistenţă Socială Brest şi 
Asociaţia de Prietenie Brest-Constanţa. Demersurile noastre dovedesc continua 
noastră preocupare și implicare în activităţi cu impact european pe drumul 
dezvoltării durabile a comunităților teritoriale.”

Membru
Grupul politic: PSE
Comisiile: CIVEX și ENVE
Membru de la: 25.09.2017
Tel: +40 241 488 001 | Fax: +40.372.007.000
Email: presedinte@cjc.ro

Marius Horia ȚUȚUIANU
Președintele Consiliului Județean 

Constanța

Uniunea Europeană are la bază o serie de principii fundamentale pe care toate 
Statele Membre, și implicit România, trebuie să le respecte pentru a-și asigura 
și apăra propria suveranitate, dar și o prosperitate economică într-un mediu 
liniștit și sigur. Acțiunile țării noastre și ale județului Prahova la nivel european 
au fost și vor rămâne canalizate către susținerea unei Europe consolidate. Astfel 
vor fi respectate principiile democratice, ale drepturilor omului, ale libertăților 
fundamentale, egalitatea în fața legii, suveranitatea, economia de piață liberă, 
buna guvernare, protecția mediului și pacea și stabilitatea la nivel regional și 
internațional.”

Membru
Grupul politic: PSE
Comisiile: ECON și NAT
Membru de la: 25.09.2017
Tel: 004.0244.514.820 | Fax: 004.0244.596.669
Email: presedinte@cjph.ro, bogdantoader2000@yahoo.com

Bogdan Andrei TOADER
Președintele Consiliului Județean 

Prahova

Un vechi proverb spune că, atunci când bate vântul schimbării, unii oameni 
construiesc adăposturi și alții înalță mori de vânt. Încă din 2007, am crezut cu 
tărie că structurile UE sunt morile de vânt de care România are nevoie pentru o 
dezvoltare sănătoasă și durabilă. 

Experiența mea, dobândită în cei aproape 16 ani de administrație publică 
locală, ca primar al orașului Gura Humorului, este cea care îmi justifică prezența 
în CoR din aprilie 2017, prezență care sper să contribuie la îmbunătățirea 
cadrului legislativ în care își desfășoară activitatea structurile administrativ-
locale din UE.”

Membru
Grupul politic: ALDE
Comisiile: ENVE și NAT
Membru de la: 03.04.2017
Tel: +40 230 235 051 | Fax: +40 230 230 940
Email: primariagh@gmail.com, inainte2003@yahoo.com

Marius URSĂCIUC
Primarul orașului Gura Humorului
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Viitorul Europei ar trebui determinat prin subsidiaritate. Cred cu fermitate că 
avem nevoie de „mai multă Europă” în politicile regionale și de acces sporit 
la fondurile europene pentru regiuni. Regiunile ar trebui să aibă un rol mai 
important în formarea politicii europene și o voce mai puternică la Bruxelles.

Suntem adepți fermi ai idealului european și susținem pe deplin un regionalism 
european sustenabil. În acelaşi timp, considerăm că este timpul ca Uniunea 
Europeană să ia în considerare normele și politicile privind minoritățile 
naționale din Europa, astfel cum sunt rezumate în Inițiativa Minority Safe 
Pack, pentru a proteja și a spori diversitatea pe care o reprezintă minoritățile 
naționale.”

Supleant
Grupul politic: PPE
Membru de la: 03.04.2017
Tel/Fax: +4 0267/316957
Email: info@sepsi.ro

Árpád-András ANTAL
Primarul orașului Sfântu Gheorghe

Viitorul nostru se construiește în jurul încrederii, iar încrederea oamenilor 
în instituțiile europene este strâns legată de încrederea pe care o au în 
administrația lor locală, care veghează și investește în calitatea vieții fiecărui 
cetățean.”

Supleant
Grupul politic: PPE
Membru de la: 03.04.2017
Tel: +4 0264 596030, +4 0264 592301
Email: cabinet@primariaclujnapoca.ro

Emil BOC
Primarul orașului Cluj-Napoca

Este interesul României ca Uniunea Europeană să se consolideze din punct de 
vedere politic şi economic. România este şi va rămâne un stat pe deplin dedicat 
destinului său european. Ca români şi cetăţeni europeni, avem datoria şi 
potenţialul de a contribui la afirmarea identităţii comune a Europei. Progresăm 
tot mai mult în demersul nostru de a face ca apartenenţa la Uniune să aducă 
tot mai multe beneficii, atât pentru România şi români, cât şi pentru Uniune şi 
cetăţenii săi. Dar este foarte important ca România să beneficieze de tratament 
și drepturi egale, ca și celelalte țări membre, ÎN TOATE DOMENIILE DE INTERES 
COMUN ALE UNIUNII EUROPENE.”

Supleant
Grupul politic: PSE
Membru de la: 03.04.2017
Telefon: +4 0254.511 121 | Fax: +4 0254.511 127
Email: primariauricani@gmail.com

Dănuț BUHĂESCU
Primarul orașului Uricani
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Uniunea Europeană este, înainte de toate, o uniune de oameni și comunități, 
o uniune a cetățenilor, iar tăria sa este dată de modelul de guvernare pe mai 
multe niveluri și de diversitatea de la nivelul său. De aceea, Comitetul European 
al Regiunilor a devenit o instituție atât de importantă, dându-le actorilor 
implicați în dezvoltarea regională și locală ocazia de a-și face auzite vocile. 
Acționând ca o interfață și ca o platformă de schimb de idei și de bune practici, 
CoR a creat o rețea puternică, ce ne oferă oportunitatea de a oferi servicii mai 
bune pentru cetățeni.”

Supleant
Grupul politic: PPE
Membru de la: 03.04.2017
Tel: 004 0258 813380 | Fax: 004 0258 813325
Email: cjalba@cjalba.ro

Ion DUMITREL
Președintele Consiliului Județean 

Alba

În centrul României, la Sibiu, Europa este acasă. Pe parcursul anului 2019, Sibiul 
va fi Regiune Gastronomică Europeană și își propune creștere economică 
sustenabilă prin integrarea gastronomiei în oferta turistică și de evenimente, 
dar și prin îmbunătățirea lanțurilor de desfacere pentru produsele locale. Tot 
în 2019, pe data de 9 mai, Sibiul va găzdui primul Summit European organizat 
în România, la care vor fi prezenți 27 de lideri europeni. În concluzie, la Sibiu, 
angajamentele europene sunt cu bătaie lungă.”

Supleant
Grupul politic: PPE
Membru de la: 14.05.2018
Telefon: +4 0269 232053
Email: judet@cjsibiu.ro

Daniela CÎMPEAN
Președintele Consiliului Județean 

Harghita

Autoritățile locale au mare nevoie de mecanismele puse la dispoziție de 
Comitetul Regiunilor pentru promovarea celor mai eficiente norme legislative 
și idei care să dezvolte regiunile, orașele și fiecare localitate din Uniunea 
Europeană. Fondurile structurale europene reprezintă resurse importante 
pentru dezvoltarea comunei Luncavița, iar rolul meu este acela de a găsi 
soluții pentru creșterea gradului de absorbție la nivelul tuturor localităților din 
România.”

Supleant
Grupul politic: PPE
Membru de la: 26.01.2015
Fax: +40 240 541201
Email address: primar@comunaluncavita.ro
Website: http://www.comunaluncavita.ro

Ștefan ILIE
Primarul comunei Luncavița, 

județul Tulcea
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Noi, românii, suntem în realitate o punte de legătură dintre Apus şi Răsărit, 
contribuind în mod definitoriu la dezvoltarea Uniunii Europene, cea care aduce 
prosperitate și unitate pe continentul european.

Consolidarea democrației și modernizarea instituțională, creșterea economică, 
intensificarea schimburilor comerciale și a investițiilor străine directe, stimularea 
antreprenoriatului, accesul la fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii 
Europene sunt  realități care au schimbat, la modul cel mai concret, viața de zi 
cu zi a fiecărui român, în comunitățile locale.”

Supleant
Grupul politic: ALDE
Membru de la: 03.04.2017
Phone: +4 241.870.301
Fax: +4 0241.870.300
Email: primharsova@yahoo.com, vio7801@yahoo.com

Viorel IONESCU
Primarul orașului Hîrşova

Viitorul Europei nu este o problemă care trebuie discutată exclusiv de șefii 
de stat, de guverne și de parlamente. Solicităm o dezbatere amplă care să 
încurajeze oamenii să impartășească aspirațiile lor și ce fel de Europă își doresc.”

Supleant
Grupul politic: PSE
Membru de la: 26.01.2015
Tel: +40 735 003535 | Fax: +40 244 367402
Email: cornelnanu@yahoo.com, primaria@clicknet.ro

Cornel NANU
Primarul comunei Cornu, județul 

Prahova

Comitetul European al Regiunilor reprezintă posibilitatea pentru autoritățile 
locale de a-și exprima punctele de vedere și a se implica oficial în procesul 
legislativ al UE. Fiind cele care interacționează în prima linie cu cetățenii, 
rolul autorităților locale este de a face în așa fel încât legislația UE să aibă un 
impact pozitiv asupra vieții fiecărui cetățean. Înțelegerea particularităților 
fiecărei regiuni reprezintă cheia pentru a avea o Uniune Europeană puternică, 
promotoare a păcii și prosperității pentru toți, indiferent de diversitatea 
culturală. Dezbaterile despre viitorul Europei sunt esențiale, astfel încât să 
putem garanta avansarea sa democratică.”

Supleant
Grupul politic: PSE
Membru de la: 03.04.2017
Tel: 0238/414112 int.117
Fax: 0238/725507
Email: president@cjbuzau.ro

Petre Emanoil NEAGU
Președintele Consiliului Județean 

Buzău
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Delegația Națională a României are obligația morală, să militeze pentru 
conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, ocrotirea sănătății 
persoanelor, utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale.

Întrucât spațiul rural reprezintă aproape 90% din teritoriul european și peste 
60 din populație, trebuie acționat cu fermitate pentru păstrarea și conservarea 
acestuia deoarece constituie un domeniu vital pentru o țară, atât prin 
dimensiunile lui cât și prin efectele complexe pe care le generează. El este 
principala sursă de materii prime naturale - agricole și neagricole - precum și 
zona pentru depoluarea noxelor din aglomerarile urbane, ca și pentru recreere 
și stări antistres pentru populație.”

Supleant
Grupul politic: PSE
Membru de la: 03.04.2017
Tel: +40 242 530077 | Fax: +40 242 530088
Email: primaria@primariastefan.ro

Nicolae PANDEA
Primarul localității Ștefan cel Mare, 

județul Călărași

Regiunea București-Ilfov este un motor al economiei românești, unde se 
produce peste un sfert din PIB-ul României, situându-se pe locul 76 din cele 
271 de regiuni europene, în ceea ce privește PIB pe cap de locuitor. Aici își 
au sediul 25% din întreprinderile private și 50% din institutele de cercetare 
și incubatoarele de afaceri din România. Județul Ilfov și București, reprezintă 
centrul inovării și cercetării din România, găzduind 23% din companiile 
inovative active. Consiliului Județean Ilfov a pus bazele Măgurele Science Park 
(MSP), un concept pentru dezvoltarea antreprenoriatului inovator regional și 
național, prin crearea de legături între industrie și cercetare. Misiunea Măgurele 
Science Park este să dezvolte economia inovativă, prin sprijinirea comercializării 
rezultatelor C&D și ale sistemelor de spin-off din cadrul Universităților și al 
Institutelor de Cercetare și valorificarea prezenței celui mai puternic laser din 
lume (ELI-NP) și a Institutului IFIN-HH în aria adiacentă. Măgurele Science Park 
va deveni un hub de inovare la nivel European.”

Supleant
Grupul politic: PPE
Membru de la: 04.10.2012
Tel: +40 212 5693 | Fax: +40 212 56 99
Email: presedinte@cjilfov.ro, dorinadraghici@yahoo.com

Marian PETRACHE
Președintele Consiliului județean 

Ilfov

Dezvoltarea urbană durabilă este cheia unei politici de coeziune de succes. 
Avem nevoie de o întărire a legăturilor între orașele europene. Tocmai de aceea, 
construcția cadrului bugetar multianual după 2020 va trebui să plece de la 
această premisă: o integrare mai bună ne face mai puternici, apți să ne ridicăm 
la înălțimea provocărilor și să identificăm soluții fezabile în fața acestora. Când 
spunem Europa poate că ne vin în minte nume precum Bruxelles, Paris sau 
Berlin, însă Uniunea va trebui să conștientizeze faptul că Europa înseamnă 
și Bacău, Piatra Neamț sau Focșani. A construi o identitate comună, bazate 
pe valori și principii respectate de toți, în aceeași măsură, este determinantă 
pentru viitorul UE.”

Supleant
Grupul politic: PSE
Membru since: 03.04.2017
Phone: +4 0234.581.849, +4 0234.208.900
Fax: +4 0234.588757
Email: secretariatprimar@primariabacau.ro

Cosmin NECULA
Primarul orașului Bacău
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În plan regional și european, am militat în permanență pentru conjugarea 
eforturilor și implicarea autorităților locale și regionale în instituirea, 
implementarea și materializarea de programe și inițiative noi și viabile, cu 
impact teritorial benefic, atât pe partea de cooperare transfrontalieră, cât și în 
ceea ce privește parteneriatele regionale. 

În plus, maximizând absorbția de fonduri europene, în contextul implementării 
Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, Județul Tulcea 
poate demonstra partenerilor externi din vecinătatea estică beneficiile 
apartenenței la construcția europeană, prioritate promovată constant  și în 
cadrul Comitetului Regiunilor.”

Supleant
Grupul politic: PSE
Membru de la: 26.01.2015
Tel: +40 240 511960 | Fax: +40 240 502288
Email: office@cjtulcea.ro

Horia TEODORESCU
Președintele Consiliului județean 

Tulcea

Situat în inima Transilvaniei, Clujul este cel mai dinamic județ din România, 
care a câștigat titlul de „județ dezvoltat” în primul rând datorită cetățenilor săi 
foarte bine pregătiți de universitățile clujene. Această dezvoltare vertiginoasă 
nu putea avea loc fără accesarea fondurilor europene atât în administrație, 
cât și în sectorul privat. Consiliul Județean are ca prioritate de rang maxim 
„europenizarea” regiunii în toate domeniile, iar pentru realizarea acestui 
deziderat folosim toate pârghiile oferite de Uniunea Europeană. Atât eu 
personal, cât și Consiliul Județean Cluj, vom continua reprezentarea cetățenilor 
județului în instituțiile europene.”

Supleant
Grupul politic: PPE
Membru de la: 26.10.2015
Tel: +40 372 640000 | Fax: +40 372 640070
Email: istvan.vakar@cjcluj.ro

Istvan-Valentin VAKAR
Președintele Consiliului județean 

Cluj

Dacă liderii politici au viziune și curaj, UE va avea un viitor de succes.

Sunt primar în Zlatna oraș atestat în anul 158. A fost castru în Imperiul Roman. 
În 1990 orașul era poluat și murdar. Acum este modern, cu infrastructură 
realizată cu fonduri europene de peste 50 de milioane de euro. Zlatna este un 
ARGUMENT că Uniunea Europeană este necesară. Că are viitor! Dacă face un 
update politic la realitatea Secolului 21. Dacă va pune interesele comunităților 
mici deasupra intereselor guvernelor și companiilor multinaționale. Dacă la 
Bruxelles se vor auzi toate opiniile cetățenilor europeni...”

Supleant
Grupul politic: PPE
Membru de la: 04.10.2012
Tel: +40 258 856337 | Fax: +40 258 856583
Email: pr_zlatna@primariazlatna.ro

Silviu PONORAN
Primarul orașului Zlatna, județul 

Alba
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Editat de Direcția pentru Comunicare a Comitetului European al Regiunilor

Februarie 2018

În�ințat în 1994 în urma semnării Tratatului de la Maastricht, Comitetul European al Regiunilor este Adunarea UE a celor 350 de 
reprezentanți locali și regionali din toate cele 28 de state membre, reprezentând peste 507 milioane de europeni. Misiunea sa 
este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a 
le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul 
în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă 
drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că legislația UE încalcă principiul subsidiarității sau nu respectă 
competențele regionale sau locale.

Comitetul European al Regiunilor
și Președinția României la Consiliul
Uniunii Europene

Asociaţia Oraşelor din România

Strada Buzesti nr. 61, bl A6, sc 1, et 6, ap 39 
Sector 1, București

Email: informare@aor.ro

Tel.: +4021.311.71.97

www.aor.ro

Uniunea Națională a Consiliilor Județene 
din România 

B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, Municipiul Focșani, 
Județul Vrancea

Email: office@uncjr.ro 

Tel.: + 40 237 213 057, + 40 237 231 680

www.uncjr.ro 

Coordonatori naționali:

Liliana MANGEAC

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 
România 
Biroul European

Strada Joseph II nr. 40, B-1000 Brussels

Tel.: +32(0)22310390
GSM: +32(0)497559137
Fax: +32(0)22317003

email: liliana.mangeac@uncjr.org
 

Silviu IUBITU

Asociația Municipiilor din România 
Reprezentant Bruxelles

Square de Meeus nr. 1, 1000 - Bruxelles

Tel.: +32 (0) 476 277 166

E-mail: silviu.iubitu@amr.ro

Asociaţia Municipiilor din România

Strada Matei Basarab nr. 63, Sector 3, București, 
România

Email: amr@amr.ro

Tel.: +4021 312 2476

www.amr.ro

Facebook.com/asociatiamunicipiilordinromania

Asociaţia Comunelor din România 

Strada Argentina nr. 33, parter, ap. 1, sectorul 1, 
București, codul poștal: 011753

Email: contact@acor.ro

Tel.: +4021.311.99.69

www.acor.ro

Contact


