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INVITAȚIE
la Consiliul Director AOR
pentru data de 20.10.2022, orele 11.00, la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti

Doamnelor / Domnilor PRIMARI,
Se convoacă întrunirea Consiliului Director AOR în şedinţă extraordinară, de maximă
urgenţă, în conformitate cu prevederile articolului 20, aliniatul (1) din Statutul AOR, la cererea a cel
puţin o treime din numărul membrilor titulari ai Consiliului Director (minim 9 membri din totalul celor
27 de membri titulari), în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1) din Statutul AOR, cu
participare fizică la sală a membrilor, în ziua de joi, 20.10.2022, orele 11.00, la Phoenicia Grand
Hotel Bucureşti, str. Căpitan Alexandru Șerbănescu, nr. 87, București, cu următoarea ordine de zi:
1. Stabilirea datei, orei şi locului desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a Asociației Orașelor
din România, în conformitate cu deciziile Consiliului Director AOR şi cu ordinea de zi, aprobate
în cadrul şedinţei CD AOR din 23-26 august 2022, de la Phoenicia Holiday Năvodari.
2. Prezentarea raportului comun emis de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și
piață de capital şi Comisia pentru muncă, familie și protecție socială din Senat, asupra
proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi
alte măsuri financiar-fiscale – L483/2022 şi adoptarea unui punct de vedere al Asociaţiei
Oraşelor din România.
3. Formularea solicitărilor AOR privind stabilirea mecanismului de finanţare a bugetelor
locale în perspectiva întocmirii Bugetului de stat pentru anul 2023.
La întrunirea CD AOR pot participa şi celelalte oraşe membre ale asociaţiei.
Relaţii: Ionel Chiriţă, mobil 0744.385.323.
Asigurându-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, vă rugăm să confirmaţi
participarea prin WhatsApp la numărul 0744.385.323 şi la e-mail ionel_chirita_apl@yahoo.com,
de preferinţă până la data de 19 octombrie, orele 12.00.

Ionel Chiriţă,
Preşedinte executiv

