PROIECT DE PROGRAM
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI ORAŞELOR DIN ROMÂNIA
23 – 25 aprilie 2015,
PHOENICIA GRAND HOTEL, BUCUREŞTI

Incepând cu
orele 12.00
13.00

ZIUA I – JOI, 23 APRILIE 2015
Primirea şi înregistrarea participanţilor.
Prânzul.

14.30-15.30

Întâlnirea Consiliului Director AOR lărgit.
Aprobarea materialelor pentru AG AOR.

15.45-16.00

Deschiderea oficială a lucrărilor celei de-a XXII-a ediţii a Adunării Generale a
Asociaţiei Oraşelor din România.
 Prezentarea programului Adunării Generale si a ordinei de zi.
 Prezentarea invitaţilor – reprezentanţi ai structurilor asociative ale
unităţilor administrativ teritoriale: AcoR, AMR şi UNCJR.

16.00-18.30

Intervenţii ale reprezentanţilor Guvernului şi Parlamentului României.
Au fost invitaţi:
 Excelenta Sa Victor Viorel Ponta, Primul-Ministru al României;
 Domnul Liviu Nicolae Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice;
 Domnul Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Finanţelor Publice;
 Attila Gyorgy, Secretar de Stat, Ministrul Finanţelor Publice;
 Domnul Ion Toma, Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică şi
organizarea teritoriului din Senatul României;
 Domnul Viorel Ştefan, Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
din Camera Deputaţilor.
AOR participant activ în implementarea şi dezvoltarea politicilor publice:
1. Susţinerea unei legislaţii bazate pe descentralizare, subsidiaritate, autonomie
locală şi întărire a capacităţii administrative.
2. Corelarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale cu resurse
financiare, umane, instituţionale şi legislative, de care acestea trebuie să
dispună în exercitarea atribuţiilor.
3. Analizarea consecinţelor rezultate ca urmare a schimbării sistemului de
echilibrare a bugetelor locale în urma adoptării Legii nr.186/2014 a bugetului
de stat pe anul 2015 şi a H.G.14/2015 privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
Susţinerea bugetelor minime de funcţionare prin stabilirea unor limite de
venituri proprii pe categorii şi ranguri de unităţi administrativ-teritoriale.
Identificarea soluţiilor pentru depăşirea dificultăţilor în care au fost puse
autorităţile administraţiei publice locale din oraşele care au fost excluse de la
prima etapă a echilibrării bugetelor locale.
4. Identificarea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor sociale cu care se
confruntă cetăţenii din oraşe.
5. Realizarea Codului Administrativ; modificarea Legii 273/2006 privind finanţele
publice locale şi a altor legi din domeniul administraţiei publice locale;
6. Alte probleme cu care se confruntă oraşele din România şi, de fapt, autorităţile
administraţiei publice locale ale acestora.
a. Apel pentru susţinerea unui “Program naţional pentru realizarea unor
centre de dezvoltare zonală (CDZ)” şi pentru nevoile şi coplexitatea

problemelor cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale
din oraşe,.
b. Poziţia AOR privind salarizarea necorespunzătoare a persoanelor din
aparatul de specialitate al primarului, precum şi al celui din celelalte
servicii şi instituţii publice de interes local.
18.30

Semnarea acordului de parteneriat între Asociaţia Oraşelor din România şi
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

19.30

Cina festivă.


08.00 – 09.30
9.45 – 12.30

ZIUA a II-a – VINERI, 24 APRILIE 2015
Micul Dejun.
Intervenţii ale reprezentanţilor Guvernului şi Parlamentului României, precum
şi a celorlalte entităţi ale administraţiei centrale. Au fost invitaţi:
 Domnul Marius Nica, Ministrul Fondurilor Europene;
 Domnul Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 Doamna Sevil Shhaideh, Secretar de Stat la MDRAP;
 Domnul Viorel Arcaş, Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe,
activitate bancară şi piaţă de capital din Senatul României;
 Domnul Bogdan-Paul Dobrin, Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP);
 Domnul Bogdan Lehel Lorand, Preşedintele Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.);
 Domnul Liviu Dominic Dumitru, Directorul General al Unităţii pentru
Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP).
Prezentarea autorităţilor de management pentru perioada 2014-2020:
1. Ministerul Fondurilor - autoritate de management pentru: Programul
Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional Capital Uman,
Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică;
2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - autoritate de
management pentru: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional
Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritorială
europeană;
3. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - autoritate de management
pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul
Operaţional pentru Pescuit.
Aspecte privind accesarea fondurilor europene în exerciţiul financiar 20142020.
Identificarea programelor şi axelor de finanţare.
Calendarul etapelor pentru accesarea fondurilor europene în cadrul
programelor care pot fi accesate de oraşe (• Lansarea Ghidului Solicitantului •
Lansarea cererilor de proiecte • Depunerea aplicaţiilor de proiecte de către
beneficiari la AM • Selectarea proiectelor de Comitetul de Evaluare • Aprobarea
(respingerea) proiectelor de către AM • Semnarea contractelor de finanţare •
Implementarea proiectelor).
Nevoia de clarificări privind armonizarea legislaţiei româneşti cu
reglementările europene în domeniul achiziţiilor publice pentru evitarea
corecţiilor financiare.
Asistenţă privind management tehnic, economic şi juridic pe întreg parcursul
solicitării şi implementării proiectelor cu finanţare din fonduri europene.

13.00

Prânzul.

15.00 – 16.30 Mesajul Preşedintelui României, Excelenţa Sa Domnul Klaus Iohannis.
16.30 – 18.30

Intervenţii ale reprezentanţilor Guvernului şi Parlamentului României, precum
şi a celorlalte entităţi ale administraţiei centrale. Au fost invitaţi:
 Doamna Rovana Plumb, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor în Vârstă;
 Doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu, Ministrul Mediului, Apelor şi
Pădurilor;
 Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice;
 Domnul Nicolae Bănicioiu, Ministrul Sănătaţii;
 Domnul Marin Almăjanu, Preşedintele Comisiei pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaţilor;
 Doamna Sirma Caraman, Secretar de Stat la MDRAP;
 Domnul Dan Marinescu, Director General – Direcţia Generală
Administraţie Publice din MDRAP.
1. Asigurarea mijloacelor legislative şi financiare pentru realizarea unor servicii
publice complete, diverse, de calitate şi accesibile tuturor cetăţenilor –
componente ale calităţii vieţii în comunităţile locale.
2. Susţinerea unui “Program Naţional pentru realizarea unor Centre de
Dezvoltare Zonală” care să sprijine realizarea la nivelul oraşelor a unei
infrastructuri instituţionale şi a unei infrastructuri edilitar-urbane care să
asigure condiţii de viaţă acceptabile pentru toţi cetăţenii ţării şi pentru
realizarea unui climat social stabil la nivelul întregii ţări.
3. Alte probleme cu care se confruntă oraşele din România şi, de fapt,
autorităţile administraţiei publice locale ale acestora.

18.00 – 19.30

19.30


08.00 – 09.30
10.00 – 11.00
11.00
11.00 – 12.00

Probleme organizatorice AOR:
1. Aprobarea raportului de activitate pentru anul 2014.
2. Aprobarea raportului financiar contabil pe anul 2014.
3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2014.
4. Adoptarea bilanţului pentru anul 2014.
5. Prezentarea situaţiei încasării cotizaţiilor pe anul 2014.
6. Informare privind punctele de vedere ale AOR faţă de propunerile legislative
pe anul 2014.
7. Prezentarea stadiului implementării proiectelor finanţate din FE.
8. Prezentarea rapoartelor reprezentanţilor AOR la CPLRE şi la CoR ptr. 2014.
9. Aprobarea planului de activităţi AOR pentru anul 2015.
10. Aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al AOR ptr. anul 2015.
11. Aprobarea listei cu serviciile prestate de AOR în 2015.
12. Diverse
Cina festivă.
Acordarea de distincţii pentru cei mai activi şi mai implicaţi primari în
activitatea A.O.R în anul 2014.
ZIUA a III-a - SÂMBĂTĂ, 25 APRILIE 2015
Micul Dejun.
Concluziile referitoare la lucrările Adunării Generale AOR - 2015.
Aprobarea rezoluţiilor rezultate în cadrul Adunării Generale AOR.
Încheierea lucrărilor AG AOR.
Eliberarea camerelor şi plecarea participanţilor.

