ASOCIAŢIA ORAŞELOR DIN ROMÂNIA
30 / 02.04.2019
Sediul AOR:
BUCUREŞTI

INVITAȚIE
În atenţia Doamnei / Domnului PRIMAR

PiaţaPreseiLibere
Corp D, Etaj 6,
Asociația Orașelor din România (AOR) invită primarii de oraşe în data de 10.04.2019, începând
Camera 634
cu orele 10.00, la un atelier de lucru având următoarele teme:
Tel: 021.311.71.97,
1. Punctul de vedere al AOR privind stabilirea cuantumului și numărului de burse pentru
Fax: 021.310.71.66,
elevi – devenite obligatorii prin adoptarea Legii nr. 38/2019 privind modificarea și
E-mail: informare@aor.ro
completarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 53/
Webb:www.aor.ro.
21.09.2019.
2. Situația bugetelor locale ale orașelor în anul 2019 – urmare a necorelării dintre veniturile
asigurate conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 și cheltuielile mult
Preşedinte AOR
crescute.
Mădălin-Ady

Teodosescu
Primar Oraş Balş
Tel: 0249.45.01.45,
Fax: 0249.45.01.40,
Mobil: 0746.995.555,
E-mail:

Problemele dumneavoastră, doamnelor și domnulor primari, sunt comune și de aceea conducerea
asociației reafirmă sloganul ”Toate orașele împreună, pentru rezolvarea problemelor
fiecăruia”, considerând că doar uniți putem să avem șansa de a obține soluții durabile.

Pentru fundamentarea unor concluzii corecte vă recomandăm să fiţi însoţiţi de funcţionari din
compartimentul financiar-contabil, pregătiți cu:
biroubalsaor@gmail.com - Documentarea corectă a numărului de copii, pentru următoarele:
 Nr. de copii cu media între 7,50 și 8.50 – potențiali beneficiari ai bursei de studiu.
office@aor.ro
 Nr. de copii cu media peste 8,50 – potențiali beneficiari ai bursei de merit.
 Nr. de copii potențiali beneficiari ai bursei de performanță.
 Nr. de copii potențiali beneficiari ai bursei sociale.
PreşedinteExecutiv
- Documentarea corectă a numărului de copii din oraș și a celor din comunele învecinate.
IonelChiriţă
- Documentarea corectă a sumelor alocate în anii anteriori și a sumelor necesare în anul 2019.

Hârşova

Pentru analizarea „Situațiaei bugetelor locale ale orașelor în anul 2019” vă rugăm să aveţi la

Tel: 0744.385.323
dumneavoastră cât mai multe date din proiectul de buget al acestui an.
Tel./fax: 0241.872.241
E-mail:
Evenimentul va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti 4****, bvd. Alexandru
ionel_chirita_apl@yahoo.com Serbănescu, Nr.87, Sector 1.

Pe parcursul întâlnirii vor fi prezenți în acest atelier de lucru reprezentanți din cadrul unor
ministere şi al unor comisii parlamentare.
Relaţii prin Ionel Chiriţă, tel: 0744.385.323.
Anunţarea participării se face prin transmiterea fişei anexate până la data de 08.04.2019,
orele 16.00, la e-mail: informare@aor.ro .
Cu stimă,

