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ORDINEA DE ZI CD AOR din 23-24 septembrie 2021
- PROIECT 1. Desemnarea membrilor CD AOR care urmează să semneze documentele rezultate
la acest CD AOR (decizii şi proces verbal).
2. Raportul de activitate pe primele nouă luni ale anului 2021.
3. Aprobarea participării Asociaţiei Oraşelor din România la constituirea Consiliului
Autorităților Locale din România şi Republica Moldova.
4. Discutarea şi aprobarea cererii AOR-H Nr.375 / 07.09.2021 adresată Consiliului
Director al Asociaţiei Oraşelor din România de către preşedintele executiv AOR
privind încheierea unui nou contract de muncă pentru domnul Chiriţă Ionel ca
angajat AOR în funcţia de preşedinte executiv, cu toate drepturile menţionate în
contractul individual de muncă la această dată, începând cu data următoarea a
datei îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim
de cotizare pentru pensionare.
5. Aprobarea plăţii zilelor de concediu pentru domnului Chiriţă Ionel neefectuate
până la datei îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare.
6. Convocarea Adunării Generale AOR cu precizarea ordinii de zi, datei, orei şi
locului desfăşurării.
7. Aprobarea Protocolui PAID – AOR;
8. Aprobarea Parteneriatului AOR – ANAP, pentru înfiinţarea Unităţilor Centralizate
de achiziţii (UCA) în plan local;
9. Aaprobarea scrisorii pentru susținerea inițiativei de a propune acordarea
domnului Nicolae Avram, președintele - fondator al Centrului Cultural Vatra, a
înaltei distincții de stat, ordinul “Steaua României”.
10. Aaprobarea raportului financiar-contabil privind execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli al AOR la data de 30.06.2021.
11. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori privind execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli al AOR la data de 30.06.2021.
12. Prezentare stadiului proiectului POCA, implementat de AOR (în calitate de
partener în proiect) cu MDLPA (în calitate de lider de proiect).
13. Aprobarea derulării caravanei pentru accesarea fondurilor europene şi a celor
guvernamentale.
14. Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.
15. Discutie despre drepturile salariale ale angajatilor din executivul AOR
16. Prezentarea situaţiei privind încasarea cotizaţiilor şi aprobarea unor măsuri
pentru creşterea gradului de colectare a acestora.
17. Divese

