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AOR-H Nr. 484 / 20.07.2022

INVITAȚIE
la Consiliul Director AOR
23 august – 26 august 2022
Doamnelor / Domnilor PRIMARI,
Se convoacă întrunirea Consiliului Director AOR în şedinţă ordinară, în conformitate cu
prevederile articolului 20 din Statutul AOR, cu posibilitatea participării şi a celorlalţi membri al
asociaţiei, în perioada 23 august-26 august 2022, la Phoenicia Holiday Resort - Năvodari, cu
următorul program:
Marți, 23 august:
- începând cu orele 16.00 – cazarea participanţilor;
- 17.30 – 18.30 - Consiliu Director AOR – Bune practici ale autorităţilor administraţiei
publice locale;
- 19.00
- Cină
Miercuri, 24 august:
- 08.00 – 09.45 - Micul dejun;
- 10.00 – 12.30 - Consiliu Director AOR
”Accesul oraşelor mici şi mijlocii la fonduri externe nerambursabile” – Partea I
Invitaţi din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- 13.00 – 14.30 - Prânzul;
- 15.00 – 18.00 - Consiliu Director AOR
”Accesul oraşelor mici şi mijlocii la fonduri externe nerambursabile” – Partea a II-a
Invitaţi din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
- 19.00
- Cină
Joi, 25 august:
- 08.00 – 09.30 - Micul dejun;
- 10.00 – 12.30 - Consiliu Director AOR
”Probleme de mediu locale cu implicații globale”
Invitați din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
- 13.00 – 14.30 - Prânzul
- 15.00 – 18.00 - Consiliu Director AOR
Analiza problemelor cu care se confruntă administrațiile locale din orașele mici și
stabilirea agendei legislative a Asociației Orașelor din România; Probleme organizatorice;
- 19.00
- Cină
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Vineri, 26 septembrie:
- 08.00 – 09.30 - Micul dejun;
- 10.00 – 11.00 - Consiliu Director AOR,
- Plecarea participanților
Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de fiecare participant, valoarea acestora
fiind menţionată în fişa de înscriere, anexată acestei invitaţii.
Evenimentul va putea avea loc numai dacă până în data de 12 august vor confirma
participarea un număr suficient care să permită desfăşurarea acestuia.
Prin urmare, vă rugăm să vă exprimaţi intenţia fermă de participare prin transmiterea fişei
de înscriere, completată cu varianta de servicii alese, la adresa informare@aor.ro, până la data
12 august, orele 17.00.
Asigurându-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, aşteptăm să confirmaţi
participarea, după care veţi primi datele necesare pentru efectuarea plăţii prin ordin de plată a
serviciilor alese, direct către hotel, cât şi informaţiile despre programul evenimentului în detalii.
Adrian Teban,
Preşedinte AOR

Ionel Chiriţă,
Preşedinte executiv

