Asociaţia Oraşelor din România
NR. 575 / 10.10.2016
Stimată Doamnă / Domnule PRIMAR,
Prin consultarea cu o parte a membrilor Consiliului Director s-a stabilit ca întâlnirea
trimestrială a Consiliului Director să aibă loc în perioada 02-04 noiembrie 2016, în Oraşul
Cugir şi la Hotel Parc din Municipiul Alba Iulia, jud. Alba.
Programul se va desfăşura astfel:

 Miercuri, 02.11.2016:
- Începând cu orele 12.00 – Sosirea participanţilor la Primăria Oraşului Cugir;
- 13.00 - 14.30 – Prânzul în Oraşul Cugir;
- 15.00 - 17.30 – Prezentarea de bune practici ale administraţiei publice locale
din Oraşul Cugir;
- 17.45 - 18.30 – Deplasarea la Alba Iulia şi cazarea la Hotel Parc din Alba Iulia;
- 19.00 - Cina la restaurantul Hotelului Parc.

 Joi, 03.11.2016:
- 08.00 - 09.30 – Micul Dejun;
- 10.00 - Întâlnirea Consiliului Director şi atelier de lucru “Aspecte privind
problematica administraţiei publice locale şi actualizarea listei cu
problemele cu care se confruntă orașele”;
La acest eveniment sunt aşteptaţi să participe primari şi reprezentanţi ai
acestora cu atribuţii în funcţionarea administraţiei publice locale;
- 13.00 - 14.30 – Prânzul;
- 15.00 - 18.00 – Prezentarea de bune practici ale administraţiei publice locale
din Municipiul Alba Iulia;
- 19.00 - Cina.

 Vineri, 04.11.2016:
- 08.00 - 09.30 – Micul Dejun;
- 10.00 - Concluzii şi adoptarea unor decizii şi rezoluţii.
- 11.30 - Plecarea participanţilor.
Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de fiecare participant, valoarea acestora
fiind menţionată în fişa de înscriere, anexată acestei invitaţii.
Înscrierea la eveniment şi asigurarea rezervării, pentru dumneavoastră şi ceilalţi
participanţi, se vor face prin transmiterea fişei de participare la Hotel Parc din Municipiul
Alba Iulia, jud. Alba, adresa de e-mail: office@hotelparc.ro , tel: 0258.811.723, până la data
de 27.10.2016, orele 15.00.
Plata se va face prin virament in contul bancar, către: SC PARC SA, CUI: RO 1762340,
Cont: RO45TREZ0025069XXX000533, Trezoreria ALBA IULIA.
Obiectul plăţii: prestare servicii hoteliere pentru participare la Consiliul Director şi
atelier de lucru AOR.

Relaţii privind cazarea la Hotel Parc din Mun. Alba Iulia 4**** la tel: 0258.811.723;
Relaţii privind Programul CD AOR prin: Ionel Chiriţă, tel. 0744.385.323.
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.

Cu stimă,

Preşedinte Executiv,
Ionel Chiriţă

