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CUVÂNT  ÎNAINTE, 

adresat de Primarul Comunei Marginea 

 

 

 

Stimați cetățeni ai Comunei Marginea, 

 

 

Știm cu toții că Marginea dispune de un potential multiplu de dezvoltare, ceea ce 

oferă posibilitatea ca în comuna noastră să se dezvolte afaceri profitabile pentru investitori 

și pentru comunitate. Tocmai de aceea consider că împreună cu întreaga comunitate și cu 

ajutorul unei Strategii de dezvoltare durabilă a localității în perioada 2014-2020  realistă și 

performantă, trebuie să ne facem cunoscut atuul pe care îl avem în fața altor localități. Să 

nu uităm că economia locală poate fi reactivată și asta pentru că există potențial, iar 

alternativa este deschiderea către investiții. 

În perioada 2014 -2020, România va avea la dispoziţie peste 7,1 miliarde de euro 

fonduri europene pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, la care se adaugă 

cofinanţarea naţională de 20 %, încă 1,4 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai puțin 

decât pentru exercițiul financiar 2007-2014. În schimb, Uniunea Europeană a majorat 

fondurile ce urmează să fie plătite prin APIA de la la 5,6 miliarde de euro pentru exercițiul 

financiar 2007-2014, la 12,6 miliarde pentru 2014-2020. Acest lucru se datorează creșterii 

semnificative a suprafețelor agricole de la nivelul țării, declarate la APIA și care vor 

beneficia de subvențiile europene. 

În momentul de faţă atenția este îndreptată înspre acordarea unor sume mai mari 

pentru Măsura 3.22 – dezvoltarea satului românesc, pentru Măsura 1.21 – dezvoltarea 

exploataţiilor agricole, pentru Măsura 1.23 – procesarea produselor agricole, pentru Măsura 

1.12 – instalarea tinerilor în mediul rural ca şefi de exploataţii, Măsura 3.13 – încurajarea 

activităţilor turistice, Măsura 3.12  - înfiinţarea IMM-urilor în mediul rural, dar şi înfiinţarea şi 

consolidarea grupurilor de acţiune locală GAL-uri, Comuna Marginea fiind membru fondator 

al GAL-ului Sucevița – Putna. 

 

 Vă mulțumesc și vă asigur că vom parcurge împreună, pașii către o viața mult mai 

prosperă. 

Cu stimă şi respect pentru toţi colaboratorii şi locuitorii comunei Marginea, 

 

 

Primarul comunei Marginea, 

Ioan ONUFREI 
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COMITETUL  LOCAL  DE  COORDONARE: 
 

 

 

 

 

 

Ioan ONUFREI,  primar Comuna  Marginea, 
 
 
Dorel SFÎRNACIUC, viceprimar Comuna Marginea, 
 
 
Mircea HAPCIUC, secretar Comuna Marginea, 
 
 
Vasilica JOLTEA, șef birou financiar-contabil , Primăria Comunei Marginea, 
 
 
Carmelia MIHALESCU, inspector, Primăria Comunei Marginea. 


