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682 / 01.08.2017

INVITAŢIE
Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Asociaţia Oraşelor din România vă invită la Adunarea Generală Extraordinară AOR şi
la cursul ”Managementul instituţiilor publice şi medierea conflictelor” care se vor
desfăşura în perioada 03-09 septembrie 2017, la HOTEL PALAS 4**** din staţiunea
MAMAIA, jud. Constanţa.
Vă atenţionăm că s-a renunţat la locaţia anunţată iniţial şi că noua locaţie
(HOTEL PALAS 4**** din staţiunea MAMAIA) ne oferă, la acelaşi preţ,
condiţii similare şi o zi în plus (6 zile în loc de 5).
Evenimentul va reuni (pe parcursul celor şase zile) primari şi alţi participanţi din oraşele
din întreaga ţară şi principalii parteneri de dialog, conform ,,Programului Adunării Generale
Extraordinare AOR, 2017” şi a cursului, pe care le veţi primi ulterior.
Anexat aveţi „Fişa de înscriere” cu menţionarea costurilor de participare, care trebuie
completată şi transmisă la adresa de e-mail: aor@aor.ro, până vineri 11 august 2017,
orele 14.00. Tarifele includ: TVA si taxa locala, acces la piscina exterioara.
Relaţii privind Programul Adunării Generale AOR şi a cursului 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

NOTĂ:
1. Vă rog să transmiteţi “Fişa de înscriere”, către aor@aor.ro,
până vineri 11 august 2017, orele 14.00, dată limită la care
hotelul este dispus să garanteze rezervarea camerelor pe care leam solicitat în numele Asociaţiei Oraşelor din România.
2. CITIŢI CU ATENŢIILE CONDIŢIILE DE CAZARE ŞI MASĂ
pe care le aveţi explicate în fi ”FIŞA DE ÎNSCRIERE”.

Plata se va face către COMPLEX PALAS PELICAN S.A din staţiunea
MAMAIA, jud. Constanţa, pentru servicii hoteliere ŞI CĂTRE FURNIZORUL
DE FORMARE, după primirea celor două facturi.

