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Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Ca în fiecare an, AOR va asigura continuitatea proiectelor derulate în sprijinul
oraşelor din România şi va susţine demararea altora noi. În calitatea Dumneavoastră de
primar al unui oraş, aveţi posibilitatea implicării active în susţinerea punctelor de vedere
pe teme de actualitate, precum creşterea capacităţii administrative, statutul primarului,
consolidarea bugetului minim de funcţionare, implementarea fondurilor europene ş.a..În
acest an sunt programate să fie modificate cele mai importante legi ale administraţiei
publice locale: Legea 215/2001 privind Administraţia publică locală, Legea 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
Legea 340/2004 privind Institutia prefectului, toate grupate într-un Cod Administrativ al
României, precum şi Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale, Titlului IX din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, OUG 46/2013 privind Criza financiară și insolvența unităților
administrativ-teritoriale, grupate toate într-un Cod al Finaţelor Publice Locale.
Partener de dialog al instituţiilor centrale româneşti şi al celor europene, Asociaţia
Oraşelor din România continuă demersurile sale în vederea consolidării atribuţiilor
primarului, precum şi pentru creşterea rolului micilor localităţi urbane. Temele prioritare
pentru AOR sunt creşterea capacităţii administrative, prin asigurarea resurselor
financiare, instituţionale şi de personal, în corelaţie cu responsabilităţile date de lege, şi
a autonomiei locale, precum şi susţinerea conceptului Oraşul centru de dezvoltare
zonală, prin care oraşele să joace un rol mult mai activ pentru modernizarea României,
solicitând în acest sens diversificarea programelor de finanţare naţională şi europeană
destinate oraşelor şi introducerea bugetelor multianuale.
Pentru continuarea activităţii, dar şi pentru iniţierea unor noi proiecte, Asociaţia are
nevoie de sprijinul Dumneavoastră şi prin achitarea cotizaţiei stabilite conform Hotărârii
Adunării Generale AOR nr. 11/03.04.2017, nemodificată din anul 2011.
Prin urmare, vă rugăm să efectuaţi plata cotizaţiei pentru anul 2018, conform
hotărârii anexate – în funcţie de numărul de locuitori comunicat de INS – în contul
Asociaţiei RO07RZBR0000060005696786 - Banca RAIFFEISEN BANK, Cod Fiscal:
13810572.
Cu preţuire şi colegialitate,
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