Nr. 88/26.02.2013
Stimată Doamnă Primar
Stimate Domnule Primar,
În urma consultării cu membrii Consiliului Director AOR s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a
Consiliului Director să aibă loc în data de 05.03.2013 în Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel.
Programul va fi următorul:
 Marţi, 05.03.2013, orele 12.30 - 14.30 – Prânzul la Phoenicia Grand Hotel.


Marţi, 05.03.2013, orele 15.00 - Întâlnire, la Phoenicia Grand Hotel, cu :
Viceprim-ministrul Liviu Dragnea, Ministrul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice;
D-na Doina Adriana Pană, Ministrul Delegat pentru
Dialog Social.
Secretar de stat MDRAP d-na Sevil Shhaideh



Marţi, 05.03.2013, orele 17.00 - Continuarea Consiliului Director AOR.



Marţi, 05.03.2013, orele 19.00 - Cina.



Miercuri, 06.03.2013

- Mic Dejun.
- Plecarea participanţilor

Cheltuielile de cazare şi masă sunt suportate de fiecare participant şi sunt în valoare de 440
lei/persoană. Pentru cei care doresc să vină de luni seara, 04.03.2013, preţul va fi de 800 lei/persoană.
Înscrierea la eveniment şi asigurarea rezervării se vor face prin transmiterea fişei de
participare la e-mail: anichivu@yahoo.com, sau fax: 0241.872.241 până la data de 04.03 2013, orele
10.00.
Plata se va face la recepţia hotelului sau prin virament bancar către:
S.C. United Business Solutions SRL
CUI: RO27892270, Cont: RO53 TREZ 7015 069X XX01 2632
Trezoreria sector 1 Bucureşti
Cu speranţa că şi această acţiune va fi o reuşită în activitatea asociaţiei noastre, vă invităm cu toată
căldura să participaţi la acest eveniment.
Cu cele mai alese sentimente de respect şi colegialitate,
Primvicepreşedinte AOR,
Teodosescu Mădălin Ady
Primarul oraşului Balş

Secretar AOR,
Savin Emanoil
Primarul oraşului Buşteni

Preşedinte Executiv,
Ionel Chiriţă

Propunere pentru ORDINEA DE ZI
La Consiliul Director AOR,
Phoenicia Grand Hotel Bucureşti, 05 martie 2013
1. Elaborarea Statutului Primarului în România.
2. Creşterea capacităţii administrative prin asigurarea resurselor proprii de care colectivităţile locale
trebuie să dispună în mod liber în exerciţiul competenţelor lor, proporţionale cu acestea, suficiente
pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, în
conformitate cu competenţele prevăzute de Constituţie sau de celelalte legi.
3. Poziţia AOR privind reorganizarea administrativ-teritorială. Susţinerea conceptului de Centre de
dezvoltare zonală, în care oraşele, alături de municipii şi de comunele mari, să joace un rol mult
mai activ pentru modernizarea României.
4. Propunerile AOR pentru de completarea şi modernizarea Legii 215/2001.
5. Analiza proiectului privind PNDL propus de MDRAP şi prezentarea propunerilor AOR.
6. Prezentarea raportului de activitate.
7. Prezentarea raportului financiar-contabil pe anul 2012 şi a situaţiei încasării cotizaţiilor.
8. Coordonarea conducerii activităţilor în cadrul asociaţiei, conform Statutului AOR.
9. Discuţii privind finalizarea proiectului “Dezvoltarea capacităţii de acţiune a Asociaţiei Oraşelor
din România prin îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale proprii şi a membrilor”, finanţat prin
PODCA, cod SMIS 2970. Propuneri privind continuarea funcţionării birourilor regionale,
înfiinţate prin acest proiect şi pentru efectuarea plăţilor restante.
10. Reorganizarea grupurilor de lucru AOR pentru colaborarea cu ministerele şi comisiile
parlamentare.
11. Actualizarea listei cu problemele administraţiei publice locale din cadrul oraşelor.
12. Actualizarea listei de servicii prestate de AOR pentru membri.
13. Organizarea Adunării Generale AOR în sesiune ordinară pentru anul 2013.
14. Diverse.

