Asociaţia Oraşelor din România
Preşedinte AOR Mădălin-Ady Teodosescu, Primarul Oraşului Balş
Mobil: 0746.99.55.55, E-mail: aor@aor.ro ; biroubalsaor@gmail.com
Preşedinte Executiv Ionel Chiriţă, Tel: 0744.385.323, E-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

NR. 614 / 28.02.2017

INVITAŢIE
Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Asociaţia Oraşelor din România vă invită la cea de a XXV-a ediţie a Adunării
Generale AOR, eveniment care se va desfăşura în perioada 02-04 aprilie 2017, în
Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel ****, blvd. Alexandru Șerbănescu, Nr.87, Sector 1.
Cea de-a XXV-a ediţie a evenimentului va aborda teme importante pentru primarii
din mediul mic-urban, printre care:
- Descentralizare, subsidiaritate, autonomie locală şi întărire a capacităţii
administrative;
- Susţinerea conceptului Oraşul centru de dezvoltare zonală prin realizarea unui
Program Naţional pentru realizarea unor Centre de Dezvoltare Zonală care să
asigure resurse suficiente (financiare, materiale, umane, legislative şi instituţionale)
pentru exercitarea atribuțiilor autorităților administraţiei publice locale în
corespondenţă cu competenţele prevăzute de constituţie şi de celelalte legi în
vigoare;
- Poziţia AOR privind salarizarea primarilor, viceprimarilor şi a persoanelor din
aparatul de specialitate al primarului, precum şi al celui din celelalte servicii şi
instituţii publice de interes local;
- Reevaluarea şi simplificarea programelor cu finanțare din fondurilor europene pentru
a le putea face accesibile şi să corespundă nevoilor reale ale oraşelor;
Asigurarea de asistenţă privind management tehnic, economic şi juridic pe întreg
parcursul solicitării şi implementării proiectelor cu finanţare din fonduri europene;
- Asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea proiectelor care intră sub
incidența programelor cu finanțare guvernamentală: PNDL, CNI, ANL și alte
programe ale MDRAPFE, precum și cele care țin de celelalte ministere: MMJS,
MEN, MS, MADR ş.a;
- Nevoia de clarificare şi simplificare privind legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
pentru evitarea corecţiilor financiare şi a interpretărilor ambigui.
- Semnarea acordului de parteneriat între Asociaţia Oraşelor din România şi
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru perioada 20172020.

Evenimentul va reuni primari şi alţi participanţi din oraşele din întreaga ţară şi
principalii parteneri de dialog din cadrul ministerelor şi comisiilor parlamentare, – conform
,,Programului Adunării Generale AOR, 2017”, printre care:
- Domnul Călin-Constantin-Anton POPESCU-TĂRICEANU, Preşedintele SENATULUI;
- Domnul Nicolae-Liviu DRAGNEA, Preşedintele Camerei Deputaţilor;
- Domnul Sorin-Mihai GRINDEANU, Prim-Ministrul ROMÂNIEI;
- Doamna Sevil SHHAIDEH, Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
Anexat, aveţi Fişa de înscriere pentru participare, cu menţionarea costurilor de
participare, care trebuie completată şi transmisă hotelului la adresa de e-mail:
evenimente@phoenicia.ro sau la fax: 021.300.08.85, până la 28 martie 2017.
Relaţii privind Programul Adunării Generale AOR prin Ionel Chiriţă, tel. 0744.385.323.
Prezenţa dumneavoastră va oferi evenimentului un plus de coeziune şi va demonstra
unitatea oraşelor din România în abordarea problemelor specifice.
Asigurându-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, aşteptăm confirmarea dvs.

Preşedinte Executiv,
Ionel Chiriţă

