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INVITAȚIE
În atenţia Doamnei / Domnului PRIMAR
Ţinând cont de propunerile Ministerului Finanţelor Publice privind suma alocată
pentru finanţarea bugetelor locale, prin rectificarea de buget anunţată pentru a doua
parte a săptămânii viitoare, şi constatând că, din simulările făcute, bugetele locale ale
orașelor vor fi în continuare în imposibilitatea de a susţine plata cheltuielilor (în unele
cazuri nici pentru cel de-al treilea trimestru ale acestui an), Asociația Orașelor din
România (AOR) invită primarii de oraşe în data de 29.07.2019, începând cu orele
11.00, la un atelier de lucru cu tema: „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 crescute”.
Problemele dumneavoastră, doamnelor și domnulor primari, sunt comune și, de aceea,
conducerea asociației reafirmă moto-ul ”Toate orașele împreună, pentru rezolvarea
problemelor fiecăruia”, considerând că doar uniți putem să avem șansa de a obține
soluții durabile.
Pentru analizarea situației bugetelor locale ale orașelor în anul 2019 şi pentru a face o
estimare cât mai corectă a sumelor ce vor fi primite la rectificare, vă rugăm să aveţi la
dumneavoastră cât mai multe date din bugetul acestui an, date referitoare la sumele
alocate în anii anteriori şi la cele necesare pentru 2019.
Evenimentul va avea loc la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti, bvd. Alexandru
Serbănescu, Nr. 87, Sector 1.
La aceste dezbateri vor fi invitaţi să participe reprezentanții MFP şi MDRAP.
Relaţii: Ionel Chiriţă, tel: 0744.385.323.
Anunţarea participării se face până la data de 26.07.2019, orele 15.00, la e-mail:
informare@aor.ro.
Cu stimă,

