Asociaţia Oraşelor din România
Preşedinte AOR Mădălin-Ady Teodosescu, Primarul Oraşului Balş
Mobil: 0746.99.55.55, E-mail: aor@aor.ro ; biroubalsaor@gmail.com
Preşedinte Executiv Ionel Chiriţă, Tel: 0744.385.323, E-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

Nr. 72 / 16.07.2019
Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Ca urmare a gravelor dificultăţi bugetare cu care se confruntă unităţile administrativ-teritoriale
cu statut de oraş, se convoacă Consiliul Director al AOR, în şedinţă ordinară, în perioada 05 - 09
august 2019, la Hotel Delta Palace din oraşul Sulina, jud. Tulcea, tel: 0722.305.696, e-mail:
rezervari@hotelindelta.ro.
Având în vedere recenta aprobare a OUG 57/03.06.2019 privind Codul Administrativ, vom
folosi acest prilej pentru a organiza, în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi locaţie, un curs în care să vă fie
prezentate şi clarificate aspectele esenţiale ale acestui act normativ.
Programul va fi următorul:
 Luni, 05.08.2019:
- până la orele 15.30- Sosirea la Tulcea (toate mijloacele de transport cu care aţi venit până la
Tulcea, vor rămâne parcate la Tulcea).
- orele 16.00 – Îmbarcarea în nava rapidă care ne va transporta la Sulina.
- orele 17.30 – Sosirea la Sulina şi cazare la Hotel Delta Palace.
- orele 20.00 – Cina.


Marţi, 06.08.2019:
- 08.00 - 09.30 – Micul Dejun;
- 10.00 - Ședinţa CD AOR – Conform ordinei de zi;
- 13.00 - 14.30 – Prânzul;
- 15.00 - 19.00 – Cursul “Noutăţi legislative prevăzute de OUG 57/03.06.2019 – privind
Codul Administrativ”;
- 20.00 - Cina.



Miercuri, 07.08.2019:
- 08.00 - 09.30 – Micul Dejun;
- 10.00 – Bune practici ale administraţiilor din oraşul Sulina şi ale altor comune din Deltă
- 13.00 - 14.30 – Prânzul;
- 15.00 - 19.00 – Cursul “Noutăţi legislative prevăzute de OUG 57/03.06.2019 – privind Codul
Administrativ”;
- 20.00 - Cina.



Joi, 08.08.2019:
- 08.00 - 09.30 – Micul Dejun;
- 10.00 – Bune practici ale administraţiilor din oraşul Sulina şi ale altor comune din Deltă,
- 13.00 - 14.30 – Prânzul;
- 15.00 - 19.00 – Cursul “Noutăţi legislative prevăzute de OUG 57/03.06.2019 – privind
Codul Administrativ”;
- 20.00 - Cina.



Vineri, 09.08.2019:
- 08.00 - 09.30 – Micul Dejun;
- 11.00 – Îmbarcarea în nava rapidă care ne va transporta la Tulcea.

Cheltuielile de cazare, masă şi celelalte servicii pentru organizarea evenimentului (intrarea
cu cina din 05.08 şi ieşirea după micul dejun din 09.08) sunt suportate de fiecare participant, fiind în
valoare de 2.450 lei/persoană, la care se adaugă costul cursului de 595 lei/persoană.
Înscrierea la eveniment şi asigurarea rezervării se vor face prin transmiterea fişei de
participare la Hotelul Delta Palace Sulina, adresa de e-mail: rezervari@hotelindelta.ro, până la
data de 31.07.2015, orele 15.00.
Relaţii privind programul evenimentului: Ionel Chiriță, tel: 0744.385.323.
Plata se va face prin virament, astfel:
-

Pentru servicii hoteliere, în valoare de 2.450 lei, prin OP, către S.C. Palace Hotel &
Resort SRL, CUI: RO 7657327, în contul bancar RO75TREZ2335069XXX000997,
Trezoreria Mangalia;

-

Pentru curs, în valoare de 595 lei, prin OP, către S.C. Public Research SRL, CUI RO
24965203:, în contul bancar RO RO84TREZ7055069XXX005618, Trezoreria Sector 5
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,

NOTĂ:
Pentru participanţii însoţitori cazaţi în aceeaşi cameră cu participantul titular
preţul este de 1.000 lei şi se plăteşte prin OP, în pachet comun de 3.450 lei
(2.450 + 1.000), către S.C. Palace Hotel & Resort SRL, CUI: RO 7657327, în
contul bancar RO75TREZ2335069XXX000997, Trezoreria Mangalia sau separat
1.000 lei în numerar la hotel.

