PROGRAM
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI ORAŞELOR DIN ROMÂNIA
05 – 07 martie 2014,
PHOENICIA GRAND HOTEL, BUCUREŞTI


Incepând cu
orele 14.00
17.00-19.00
20.00

ZIUA I – MIERCURI, 05 MARTIE 2014
Primirea şi înregistrarea participanţilor.
Întâlnirea Consiliului Director AOR lărgit
Aprobarea materialelor pentru AG AOR.
Cina festivă.



ZIUA a II-a – JOI, 06 MARTIE 2014

8.00 – 9.00

Micul Dejun.
Deschiderea oficială a lucrărilor celei de-a XXI-a ediţii a Adunării Generale a
Asociaţiei Oraşelor din România.
 Dl. Nicolae Matei – Preşedinte, AOR.
Prezentarea temelor Adunării Generale:
1. Modernizarea României prin descentralizare bazată pe subsidiaritate,
autonomie locală şi întărire a capacităţii administrative.
2. Corelarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale cu
resurse financiare, umane, instituţionale şi legislative, de care acestea
trebuie să dispună în exercitarea atribuţiilor.
3. Identificarea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor sociale cu care se
confruntă cetăţenii din oraşe.
4. Relaţia dintre AOR şi autorităţile centrale.
5. Probleme organizatorice (conform ordinei de zi).
Prezentarea invitaţilor – reprezentanţi ai structurilor asociative ale unităţilor
administrativ-teritoriale: ACoR, AMR şi UNCJR.
Prezentarea invitaţilor – reprezentanţi ai Guvernului şi Parlamentului
României.

9.30 – 9.45

9.45 – 12.45

Intervenţii din partea autorităților centrale și locale în funcție de confirmările
la Adunarea Generală și adaptarea temelor în funcție de prezența la lucrări a
personalităților invitate.

13.00
15.00 – 18.00

Prânzul.
Intervenţii din partea autorităților centrale și locale în funcție de confirmările
la Adunarea Generală și adaptarea temelor în funcție de prezența la lucrări a
personalităților invitate.

18.00 – 19.0 0

Probleme organizatorice AOR:
1. Aprobarea raportului pentru anul 2013.
2. Aprobarea raportului financiar contabil pe anul 2013.
3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2013.
4. Adoptarea bilanţului pentru anul 2013.
5. Prezentarea situaţiei încasării cotizaţiilor pe anul 2013.
6. Adoptarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014.
7. Informare privind punctele de vedere ale AOR fata de propunerile
legislative pe anul 2013.
8. Prezentarea raportului reprezentanţilor AOR la CPLRE.
9. Prezentarea raportului reprezentanţilor AOR la CEMR.
10. Aprobarea planului de activităţi pentru anul 2014 şi a priorităţilor
pentru activitatea AOR.

11. Prezentarea listei cu serviciile prestate de AOR.
12. Prezentarea stadiului implementării proiectului "Dezvoltarea capacitatii de
planificare strategica la nivelul autoritatilor administratiei publice locale
ale oraselor din Romania", cod SMIS 27520, finanţat prin PODCA.
13. Diverse
20.00


8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00
12.00
13.00

Cina festivă.
Acordarea unui număr de 35 de distincții și plachete pentru cei mai activi și
mai implicați primari în activitatea A.O.R. și în cadrul primăriilor pe care la
conduc.
ZIUA a III-a - VINERI, 07 MARTIE 2014
Micul Dejun.
Probleme organizatorice A.O.R
Mesajul Preşedintelui României, Excelenţa Sa Domnul Traian Băsescu.
Încheierea lucrărilor AG AOR.
Prânzul

 În cursul zilei de JOI, 06.03.2014 - posibilă participare la emisiune in platoul
unei televiziuni centrale (20-30 primari participanți) – timp alocat aproximativ
1h– 1h 30 min.

