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NR. 23 / 19.03.2018

INVITAŢIE
Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Asociaţia Oraşelor din România vă invită la cea de-a XXVII-a ediţie a Adunării Generale
AOR, eveniment care se va desfăşura în perioada 25-27 aprilie 2018, în Bucureşti, la
Phoenicia Grand Hotel ****, blvd. Alexandru Șerbănescu, Nr.87, Sector 1, cu următoarele
teme de dezbatere:
1. Punctul de vedere al AOR privind continuarea reformei în administraţie, prin susţinerea
principiilor: descentralizării, subsidiarităţii, creşterii autonomiei locale şi asigurării
finanţării bugetelor locale, în corelaţie cu responsabilităţile autorităţilor administraţiei
publice locale, stabilite prin legile în vigoare.
2. Simplificarea şi clarificarea legislației din domeniul administraţiei publice locale, prin
modificarea principalelor prevederi legislative cuprinse în Proiectul Codului
Administrativ, Proiectul Codului Finanţelor Publice Locale şi Legile privind achiziţiile
publice.
3. Susţinerea conceptului “Oraşul-centru de dezvoltare zonală”, pentru sprijinirea
dezvoltării oraşelor prin:
 Realizarea unui program naţional pentru oraşe care să le asigure acestora
resursele financiare, materiale, umane, legislative şi instituţionale suficiente
pentru creşterea calităţii vieţii în mediul mic urban;
 Reevaluarea şi simplificarea programelor cu finanțare din fondurile europene,
pentru a le putea face accesibile şi să corespundă nevoilor reale ale oraşelor;
 Asigurarea resurselor financiare pentru finanțarea proiectelor care intră sub
incidența programelor cu finanțare guvernamentală - PNDL, CNI, ANL și alte
programe ale MDRAPFE, precum și cele care țin de celelalte ministere - MMJS,
MEN, MS, MADR ş.a;
4. Prezentarea membrilor asociaţiei a acordului de parteneriat semnat între Asociaţia
Oraşelor din România şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova şi discutarea unor
alte parteneriate cu autorităţi ale administraţiei publice locale din statele Uniunii
Europene.
Evenimentul va reuni primari şi alţi participanţi din oraşele din întreaga ţară şi principalii
parteneri de dialog din cadrul ministerelor şi comisiilor parlamentare, conform ”Programului
Adunării Generale AOR 2018”.

Au fost invitaţi să participle:
- Doamna Vasilica - Viorica DĂNCILĂ, Prim-ministrul ROMÂNIEI;
- Domnul Paul STĂNESCU, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice;
- Doamna Graţiela Leocadia GAVRILESCU, Viceprim-ministru, Ministrul Mediului;
- Domnul Viorel ŞTEFAN, Viceprim-ministru;
- Natalia-Elena INTOTERO, Ministrul pentru Românii de Pretutindeni;
- Lia-Olguţa VASILESCU, Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale;
- Eugen Orlando TEODOROVICI, Ministrul Finanţelor Publice;
- Rovana PLUMB, Ministrul Fondurilor Europene;
- Valentin POPA, Ministrul Educaţiei Naţionale;
- Sorina PINTEA, Ministrul Sănătăţii;
- Bogdan Gheorghe TRIF, Ministrul Turismului;
- Ioana BRAN, Ministrul Tineretului şi Sportului;
- Florin Roman, Preşedintele Comisiei de Administraţie din Camera Deputaţilor;
- Florin Cârciumaru, Preşedintele Comisiei de Administraţie din Senat;
- Budăi Marius Constantin, Preşedintele Comisiei pentru Buget şi Finanţe din Camera
Deputaţilor;
- Arcaş Viorel, Preşedintele Comisiei pentru Buget şi Finanţe din Senat.
Anexat, aveţi Fişa de înscriere pentru participare, cu menţionarea costurilor de participare,
care trebuie completată şi transmisă hotelului la adresa de e-mail: evenimente@phoenicia.ro
sau la fax: 021.300.08.85, până la 12 aprilie 2018.
Relaţii privind Programul Adunării Generale AOR- Ionel Chiriţă, tel. 0744.385.323.
Prezenţa dumneavoastră va oferi evenimentului un plus de coeziune şi va demonstra unitatea
oraşelor din România în abordarea problemelor specifice.
Asigurându-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, aşteptăm confirmarea dvs.

