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Referitor la: Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Orșova pentru perioada
2021-2027
În atenția :
Cetățenilor Municipiului Orșova
Consilierilor Locali
Reprezentanților ONG-urilor
Reprezentanților mediului de afaceri
Reprezentanții Autorităților Publice Locale

Stimate Doamne, Stimați Domni,
Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului Orșova, împreună cu consultantul
Synesis Partners organizează Joi, 15 Iulie 2021, cu începere de la ora 13:00 , la sediul Primăriei ( Bv.1
Decembrie 1918, nr. 20) runde de consultări publice privind Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
a Municipiului Orșova pentru perioada 2021-2027, în cadrul căreia vă invităm să participați.
Consultările publice, organizate sub forma unor ateliere de lucru au ca scop implicarea comunității locale
pentru stabilirea unor obiective strategice care să aibă la bază piramida nevoilor cetățenilor, sectorului
privat, sectorului public și turiștilor, prin identificarea percepției Dumneavoastră, în calitate de factori
de decizie și entități relevante pentru Municipiul Orșova, asupra nevoilor și posibilităților de dezvoltare
a Municipiului în perioada 2021 – 2027.
Programul consultărilor este următorul:
Actori relevanți ai sectorului public (Persoane cu funcții de conducere
din cadrul Primăriei, instituțiilor subordonate, altor instituții publice din
municipiu)
Actori relevanți ai sectorului privat, societății civile și sectorului
turistic (cetățeni, reprezentanți ai societății civile, ai sectorului turistic)
Factori decizionali locali (Primar, City Manager, Consilieri Locali )

13:00
15:00
17:00

Temele posibile care vor fi abordate în cadrul sesiunilor de consultări sunt următoarele:













Calitatea vieții
Educație
Tineret, Social și Cultură
Sănătate
Transport și mobilitate
Incluziune socială
Turism
Energie, mediu, tranziție justă, utilități și servicii
Regenerare urbană
Servicii sociale și privind incluziunea
Dezvoltarea economică a IMM-urilor
Alte domenii de interes
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În situația în care anumite problematici nu vor fi atinse în cadrul întâlnirii, acestea vor putea fi discutate
ulterior, prin intermediul instrumentului informatic interactiv care va deveni disponibil în perioada
următoare, unde veți putea adresa întrebări/ transmite propuneri și accesa variantele Draft ale
Strategiei, pe toată durata elaborării acesteia.

DESFĂȘURĂTORUL RUNDELOR DE CONSULTĂRI
Consultările publice se vor desfășura cu atingerea a minim următoarelor elemente:






Prezentarea generală a contextului elaborării SIDU și a aspectelor generale referitoare la
Municipiul Orșova
Identificarea nevoilor și problemelor comunității / localității (inclusiv completarea
chestionarelor de percepție)
Stabilirea viziunii și obiectivelor de dezvoltare
Propuneri de proiecte de dezvoltare pentru perioada 2021-2027
Prezentare instrument informativ interactiv

Pentru înscrieri la consultările publice, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail:
primariaorsova@primariaorsova.ro

PRIMAR,
Marius-Simion STOICA
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