Asociaţia Oraşelor din România

Nr. 93 / 18.09.2019

SEDIUL AOR:

INVITAŢIE

BUCUREŞTI
SECTOR 1
Calea Buzesti,
nr.61, bl.A6,
sc.1, etaj 6, ap.39,
Tel: 021.311.71.97,
Fax: 021.310.71.66,
E-mail: aor@aor.ro,
Webb: www.aor.ro.

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 06-09
octombrie 2019, în Oraşul Sânnicolau Mare, jud. Timiş.

Programul se va desfăşura astfel:


Preşedinte AOR
Mădălin-Ady
Teodosescu
Primar Oraş Balş
Tel: 0249.45.01.45,
Fax: 0249.45.01.40,
Mobil: 0746.99.55.55,
E-mail:
biroubalsaor@gmail.com

Preşedinte Executiv
Ionel Chiriţă
Hîrşova

Duminică, 06.10.2019:
- De la orele 15.00 – Sosirea participanţilor la Primăria Oraşului Sânnicolau Mare;
- Orele 15.00-16.00 – Discuţii informale;
- După orele 16.00 – Cazarea participanţilor;
- Orele 19.00 – cina.



Luni, 07.10.2019:
- Orele 08.00 - 09.00 – Micul Dejun;
- Orele 09.30 - 12.30 – Întâlnirea Consiliului Director – Partea I-a;
- Orele 13.00 - 14.30 – Prânzul;
- Orele 15.00 - 18.00 – Întâlnirea Consiliului Director – Partea II-a;
- Orele 19.00 – cina.



Marţi, 08.10.2019:
- Orele 08.00 - 09.00 – Micul Dejun;
- Orele 09.30 - 12.30 – Întâlnirea Consiliului Director – Partea III-a;
- Orele 13.00 - 14.30 – Prânzul;
- Orele 15.00 - 18.00 – Prezentarea unor bune practici ale administraţiei din
Oraşul Sânnicolau Mare;
- Orele 19.00 – cina.

Tel: 0744.385.323
Tel./fax: 0241.872.241
E-mail:
ionel_chirita_apl@yahoo.com



Miercuri, 09.10.2019:
- Orele 08.00 - 09.00 – Micul Dejun;
- Orele 09.00 - 10.30 – Concluziile şi adoptarea unei rezoluţii sau a unui
comunicat AOR;
- Orele 11.00 - Plecarea participanţilor.

Relaţii prin Ionel Chiriţă, preşedinte executiv, mobil: 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.

Asociaţia Oraşelor din România

TEME DE DEZBATERE:

SEDIUL AOR:
BUCUREŞTI
SECTOR 1
Calea Buzesti,
nr.61, bl.A6,
sc.1, etaj 6, ap.39,
Tel: 021.311.71.97,
Fax: 021.310.71.66,
E-mail: aor@aor.ro,
Webb: www.aor.ro.

- Situaţia bugetelor locale, urmarea a mecanismelor şi sumelor privind finanţarea
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ce au fost stabilite prin legea
bugetului de stat în anul 2019 şi rectificarea făcută prin Ordonanţa nr. 12/2019
din 12 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.
- Propunerile AOR pentru stabilirea mecanismelor şi sumelor privind finanţarea
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ce vor fi stabilite prin legea bugetului
de stat pentru anul 2020.
- Incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice.

Preşedinte AOR
Mădălin-Ady
Teodosescu
Primar Oraş Balş
Tel: 0249.45.01.45,
Fax: 0249.45.01.40,
Mobil: 0746.99.55.55,
E-mail:
biroubalsaor@gmail.com

Preşedinte Executiv
Ionel Chiriţă
Hîrşova
Tel: 0744.385.323
Tel./fax: 0241.872.241
E-mail:
ionel_chirita_apl@yahoo.com

- Îmbunătăţirea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi a Curţii
de Conturi, prin interpretarea corectă şi unitară a prevederilor legislaţiei în
vigoare, cât şi prin limitarea unor erori şi/sau aprecieri cel puţin excesive,
raportate la lege sau la instituţii.

Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de fiecare participant,
valoarea acestora fiind menţionată în fişa de înscriere, anexată acestei
invitaţii.
Relaţii privind cazarea şi facturarea serviciilor pentru participare la
eveniment, prin d-ra Biliana Pavlov, la tel: 0722.803.920, e-mail: biliana@bcreativ.ro.
Înscrierea şi asigurarea rezervării se poate face prin transmiterea fişei de
participare la d-ra Biliana Pavlov, de la Sânnicolau Mare, cu datele de
contact de mai sus, până miercuri, 02.10.2019, orele 15.00, iar plata se va
face prin virament conform facturii pe care o veţi primi de la aceasta.
Asigurându-vă de sentimentele noastre de preţuire, aşteptăm confirmarea dvs.

