Asociaţia Oraşelor din România
NR. 668 / 05.06.2017
Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Prin consultarea cu membrii Consiliului Director s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a
Consiliului Director AOR să aibă loc în perioada 21-23 IUNIE 2017, la Hotel Ciucaş
Oraşul Băile Tuşnad, jud. Harghita.

3*** din

Programul se va desfăşura astfel:
 Miecuri 21.06.2017:
o După orele 12.00 - Sosirea şi înregistrarea participanţilor, la Hotel Ciucaş
o Orele 13.30 - 15.30 - Prânz
o Orele 16.00 - 19.00 - Discuţii privind situaţia din administraţia publică locală.
o Orele 20.00 - Cina.
 Joi 22.06.2017:
o Orele 08.00 - 09.30 - Mic dejunul.
o Orele 10.00 - 13.30 - Şedinţa Consiliului Director AOR (conform ordinei de zi anuntata);
o Orele 14.00 - Prânzul.
o Orele 16.00 - 19.00 - “Aspecte privind administraţia publică, bune practici locale”.
o 20.00 - Cina.
 Vineri 23.06.2017:
o Orele 08.00 - 09.30 – Mic dejunul;
o 10.00 - 11.00 – Concluzii şi adoptarea unor decizii şi rezoluţii.
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 SC HBHOTELS SA Hotel
Ciucaş, din Băile Tuşnad, jud. Harghita, adresa de e-mail: contact@hotelciucas.ro, tel:
0266.335.004, până vineri 13.06.2017, orele 15.00.
Plata se va face prin virament in contul bancar, către: la SC HBHOTELS SA, CUI: RO
15051878, Cont: RO43 TREZ 1315 069X XX00 1980, Trezoreria Braşov.
Obiectul plăţii: prestare servicii hoteliere pentru participare la CD AOR.
Relaţii privind cazarea la Colcer Ileana, la tel: 0724.212449;
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,

