Asociaţia Oraşelor din România

INVITAŢIE
Doamnă / Domnule Primar,
Sediul AOR
Oraş Sălişte, jud. Sibiu
Tel: 0269.553.572
Fax: 0269.553.363
Preşedinte
Mobil: 0744.528.903
e-mail:

primaria@saliste-sibiu.ro
Birou AOR
Bucureşti
Piata Walter Mărăcineanu,
nr.1-3, etaj 2, camera 180,
intrarea 2, Sector 1
Tel: 021.311.71.97
Fax: 021.310.71.66
e-mail: aor@aor.ro
www.aor.ro
Birou AOR
Hârşova
Tel./fax: 0241.872.241

e-mail:
ionel_chirita_apl@yahoo.com

Asociaţia Oraşelor din România vă invită la cea de a XIX-a ediţie a Adunării sale
Generale, eveniment care se va desfăşura în perioada 01-04 februarie 2012, în Bucureşti, la
Phoenicia Grand Hotel ****, blvd. Alexandru Serbanescu, Nr.87, Sector 1.
Cea de-a XIX-a ediţie a evenimentului va aborda teme importante pentru primarii din
mediul mic-urban:

1. Descentralizarea

şi deconcentrarea, procese determinante pentru
dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice;
a. Modernizarea României prin descentralizare bazată pe subsidiaritate,
autonomie locală şi întărirea capacităţii administrative consolidate.
b. Corelarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale cu
resurse financiare, umane şi instituţionale de care acestea dispun în
exercitarea atribuţiilor.
Bugetul minim de funcţionare şi Bugetul de dezvoltare.
c.

Relaţia dintre AOR şi autorităţile centrale.

2. A.O.R.

participant activ în implementarea şi dezvoltarea politicilor publice.
Promovarea unui ,,Program naţional pentru realizarea unor centre de
dezvoltare zonală”.
a. Dezvoltarea locală – sursă principală pentru progres economic şi
stabilitate socială susţinute prin consolidarea autonomiei locale.
b. Oraşul centru de dezvoltare zonală prin consolidarea infrastructurii
instituţionale şi a infrastructurii edilitar-urbane.
c.

Serviciile publice complete, diverse, de calitate şi accesibile tuturor
cetăţenilor – componente ale calităţii vieţii în comunităţile locale.

3. Probleme organizatorice.
Evenimentul va reuni primari şi alţi participanţi din oraşele din întreaga ţară şi
principalii parteneri de dialog din cadrul ministerelor şi agenţiilor guvernamentale.
Anexat, aveţi ,,Programul Adunării Generale AOR – 2012” (care cuprinde partenerii
invitaţi la eveniment şi care urmează să confirme) şi ,,Fişa de înscriere” pentru participare, cu
menţionarea costurilor de participare, care trebuie completată şi transmisă asociaţiei, pe
adresa de e-mail: anichivu@yahoo.com sau la fax. 0241.872.241. Relaţii prin Ionel Chiriţă,
mobil: 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.
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