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Cerere adresată:
Consiliului Director al Asociaţiei Oraşelor din România
Stimaţi membri ai CD AOR,
Apreciez că în ultimile nouă luni Asociaţia Oraşelor din România se află într-o scădere
pronunţată a nivelului de îndeplinire a scopului şi obiectivelor pe care fondatorii acestei
asociaţii le-au prevăzut în actul constitutiv şi statut şi pentru care cele cinci consilii
directoare din perioada 2000-2020, în exercitarea competenţelor, le-au dus la îndeplinire cu
succese notabile. Consider că prin mijloacele folosite de către preşedintele Adrian Teban,
în cele nouă luni, au fost depășite atribuțiile și competențele subscrise scopului şi
obiectivelor asociaţiei, înregistrându-se abateri de la interesele asociaţiei, cât și o scădere
semnificativă a imaginii acesteia, în aceste nouă luni totul fiind altfel decât ar fi trebuit să fie.
Prin urmare,
- ca persoană care am contribuit în anul 2000 la un restart esenţial al AOR, la acea dată
fiind primar în funcţie, care – pornind doar de la Statutul asociaţiei aprobat de membrii
fondatori în 1994, cu bună credinţă şi dăruire, în mandatele în care am fost secretarul sau
preşedintele AOR, împreună cu consiliile directoare de atunci, mergând în fiecare judeţ –
am dezvoltat asociaţia, aceasta ajungând la un număr de membri aproape egal cu cel pe
care îl are la această dată;
- în calitate de preşedinte executiv care în doisprezece ani, pe mandatele a trei preşedinţi,
am făcut din AOR o structură asociativă activă şi apreciată în relaţiile cu toţi partenerii, în
timp ce actualul preşedinte AOR s-a străduit să mă marginalizeze, cerându-mi chiar să
renunţ la acest post;
doresc să vin în faţa dumneavoastră în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului
Director AOR, pe care vă rog să o convocaţi, pentru a discuta despre aceste lucruri, despre
dispreţul şi presiunile pe care le-am simţit în ultimile nouă luni, despre alte probleme ale
asociaţiei care trebuie rezolvate de către Consiliul Director, cât şi pentru acordarea unui vot
de încredere pentru continuarea activităţii mele în funcţia de preşedinte executiv al AOR, cu
păstrarea tuturor atribuţiilor şi drepturilor stabilite de asociaţie în calitatea sa de angajator,
inclusiv a solicitării mele privind menţinerea în aceeaşi funcţie după data îndeplinirii
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare, pe perioada maximă prevăzută de legea în vigoare la acea dată, formulată prin
această cerere.
Un dialog deschis, în opinia mea, purtat raţional, poate preîntâmpina o situaţie mult mai
dificilă în care ar putea fi dusă Asociaţia Oraşelor din România şi, de aceea, consider
necasară convocarea cât mai rapidă a unei şedinţe a Consiliului Director cu participarea
fizică a tuturor membrilor săi.
Cu preţuire faţă de întreg parcursul asociaţiei şi cu speranţă pentru viitorul ei,
Ionel Chiriţă, preşedinte executiv

