Servicii prestate de AOR
Nr.
crt.

Pentru toate oraşele

0

1

1.

Reprezentarea intereselor specifice oraşelor în
dialogul cu administraţia publică centrală:
structuri guvernamentale (ministere, autorităţi
şi
agenţii
guvernamentale),
comisii
parlamentare s.a.
Reprezentarea intereselor oraşelor în dialogul
cu alţi parteneri.
Reprezentarea intereselor primarilor în
dialogul cu administraţia publică centrală:
structuri guvernamentale (ministere, autorităţi
şi
agenţii
guvernamentale),
comisiile
parlamentare şi ceilalţi parteneri pentru
poziţionarea acestuia curespunzător atribuţiilor
şi responsabilităţilor demnităţii lor, inclusiv
salarizarea acestora.
Acces la legislaţia aflată în consultare,
transmisă de către autorităţile centrale către
AOR şi preluarea propunerilor legislative
pentru îmbunătăţirea acesteia.
Transmiterea prin e-mail a legislaţiei aflată în
consultare, transmisă de către autorităţile
centrale către AOR.
Transmiterea prin e-mail a Buletinului
Informativ al AOR.
Organizarea de dezbateri privind problemele
administraţiei publice locale din oraşe cu
participarea
reprezentanţilor administraţiei
publice centrale: structuri guvernamentale
(ministere,
autorităţi
şi
agenţii
guvernamentale), comisii parlamentare şi a
altor parteneri.
Organizarea de dezbateri privind problemele
administraţiei publice locale din oraşe cu
participarea
reprezentanţilor administraţiei
publice din alte ţări.
Reprezentarea intereselor specifice oraşelor

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Pentru oraşele membre AOR, care

Pentru oraşele membre AOR, care

NU AU COTIZAŢIA PLĂTITĂ, la zi

AU COTIZAŢIA PLĂTITĂ, la zi

Observaţii

2

3

4

10.

11.
12.

româneşti în dialogul cu Instituţiile Europene;
Reprezentarea intereselor specifice oraşelor
româneşti în dialogul cu asociaţiile din
administraţia publică locală europeană;
Accesarea site-ul www.aor.ro
Afişarea pe site-ul www.aor.ro CONTRACOST
a unor anunţuri de interes local.

13.

Afişarea pe site-ul www.aor.ro GRATUIT a
unor anunţuri de interes local.

14.

Posibilitatea participării, în delegaţiile oficiale
ale Asociaţiei la întâlnirile avute cu
reprezentanţii autorităţilor centrale.

15.

16.

Participarea, cu prioritate, în delegaţiile oficiale
ale Asociaţiei la întâlnirile avute cu
reprezentanţii autorităţilor centrale.
Posibilitatea
punerii
la
dispozitie,
CONTRACOST, prin centrele regionale, a
unor informaţii privind activităţile şi
evenimentele din administraţia publică.

17.

Punerea la dispozitie, cu PLATĂ PARŢIALĂ
sau CONTRACOST, prin centrele regionale, a
unor
informaţii
privind
activităţile
şi
evenimentele din administraţia publică.

18.

19.

20.

Punerea la dispozitie, GRATUIT sau cu PLATĂ
PARŢIALĂ, prin centrele regionale, a tuturor
informaţiilor privind activităţile şi evenimentele
din administraţia publică.
Posibilitatea
punerii
la
dispoziţie,
CONTRACOST, prin centrele regionale, a
unor informaţii privind activităţile şi
evenimentele AOR.
Punerea la dispoziţie, cu PLATĂ PARŢIALĂ
sau CONTRACOST, prin centrele regionale, a
unor
informaţii
privind
activităţile
şi
evenimentele AOR.

21.

22.

Punerea la dispoziţie, GRATUIT sau cu PLATĂ
PARŢIALĂ, prin centrele regionale, a tuturor
informaţiilor privind activităţile şi evenimentele
AOR.
Posibilitatea participării, în delegaţiile oficiale
ale Asociaţiei, la întâlnirile avute cu
reprezentanţii autorităţilor centrale

23.

24.

Participarea, în delegaţiile oficiale ale
Asociaţiei, la întâlnirile avute cu reprezentanţii
autorităţilor centrale.
Posibilitatea participării la întâlnirile Consiliului

Director al AOR.
25.
26.

Asigurarea participării la întâlnirile Consiliului
Director al AOR.
Posibilitatea participării la întâlnirile Adunării
Generale a AOR.

27.

Asigurarea participării la întâlnirile Adunării
Generale a AOR.

28.
29.

Asigurarea participării, cu drept de VOT, la
întâlnirile Adunării Generale a AOR.
Posibilitatea participării CONTRACOST la
trainingurile de formare profesională /
programele / evenimentele organizate de către
AOR în parteneriat cu diverse instituţii de
formare atestate.

30.

Asigurarea participării cu PLATĂ PARŢIALĂ
sau CONTRACOST la trainingurile de formare
profesională / programele / evenimentele
organizate de către AOR în parteneriat cu
diverse instituții de formare atestate;

31.

32.

Asigurarea participării GRATUITE, cu PLATĂ
PARŢIALĂ
sau
CONTRACOST
la
trainingurile de formare profesională /
programele / evenimentele organizate de către
AOR în parteneriat cu instituţii de formare
atestate;
Posibilitatea participării CONTRACOST la
seminariile organizate de AOR sau de parteneri
ai AOR.

33.

Asigurarea participării cu PLATĂ PARŢIALĂ
sau CONTRACOST la seminariile organizate de
AOR sau de parteneri ai AOR.

34.

35.

Asigurarea participării GRATUITE, cu PLATĂ
PARŢIALĂ sau CONTRACOST la seminariile
organizate de AOR sau de parteneri ai AOR.
Posibilitatea participării CONTRACOST în
străinătate pentru schimburi de bune practici.

36.

Asigurarea participării cu PLATĂ PARŢIALĂ
sau CONTRACOST în străinătate pentru
schimburi de bune practici.

37.

Asigurarea participării GRATUITE, cu PLATĂ
PARŢIALĂ sau CONTRACOST în străinătate
pentru schimburi de bune practici.
Acordarea unor recomandări în vederea
susţinerii unor proiecte sau programe.

38.
39.

Transmiterea
Revistei
Române
pentru
Administraţie Publică Locală (GRATUIT – 1

exemplar).
40.

Transmiterea
Revistei
Române
pentru
Administraţie Publică Locală (GRATUIT – 2
exemplar).

41.

42.

Transmiterea
Revistei
Române
pentru
Administraţie Publică Locală (GRATUIT – 4
exemplare).
Posibilitatea prezentării oraşului în Revista
Română pentru Administraţie Publică Locală
(GRATUIT).

43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

53.

54.

Publicarea prezentării oraşului în Revista
Română pentru Administraţie Publică Locală
(GRATUIT) .
Posibilitatea exprimării punctului de vedere
propriu vis-a-vis de probleme punctuale
întâmpinate la nivelul localităţii în cadrul
Adunării Generale, Consiliilor Directoare sau
altor evenimente specifice.
Exprimarea punctului de vedere propriu vis-avis de probleme punctuale întâmpinate la
nivelul localităţii în cadrul Adunării Generale,
Consiliilor Directoare sau altor evenimente
specifice.
Dreptul de a alege şi de a fi ales în structurile de
conducere a AOR.
Dreptul de a participa la luarea deciziilor AOR.
Acces la proiectele cu finanţare atrasă de către
AOR în beneficiul membrilor săi.
Posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în
relaţia cu ministerele sau alte structuri
guvernamentale.
Posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în
relaţia cu consiliile judeţene.
Posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în
relaţia cu Comitetul Municipalităţilor şi
Regiunilor (CoR) – de la Bruxelle.
Posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în
relaţia cu Congresul Puterilor Locale şi
Regionale din Europa (CPLRE) – de la
Strasbourg.
Posibilitatea numirii în funcţii de reprezentare în
relaţia
cu
Consiliul
European
al
Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR).
Posibilitatea de a fi desemnat pentru acordarea
distincţiilor „ Primarul anului „ precum si „
Primar de 2/3/4 stele” oferite anual de către

AOR membrilor cu o implicare deosebită.
55.

Posibilitatea de a fi recomandat pentru
acordarea distincţiilor FALR.
Posibilitatea de a fi recomandat, desemnat
pentru acordarea distincţiilor acordate de
Preşedintele României.
Posibilitatea de a fi recomandat desemnat pentru
acordarea distincţiilor acordate de alte instituţii.

56.

57.
58.

Acces, CONTRACOST, la informaţii oferite
de către AOR, pe teme legate de accesare de
fonduri structurale, relaţia cu cetăţenii,
îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice sau
noutăţi legislative;

59.

Acces,
cu
PLATĂ
PARŢIALĂ
sau
CONTRACOST, la informaţii oferite de către
AOR, gratuit sau contracost, pe teme legate de
accesare de fonduri structurale, relaţia cu
cetăţenii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor
publice sau noutăţi legislative;

60.

61.

Acces, GRATUIT sau cu PLATĂ PARŢIALĂ,
la informaţii oferite de către AOR, pe teme
legate de accesare de fonduri structurale, relaţia
cu cetăţenii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor
publice sau noutăţi legislative;
Informare şi sprijin, CONTRACOST, pentru
întocmirea documentaţiei privind accesarea
împrumuturilor pentru administraţia publică
locală.

62.

Informare şi sprijin, cu PLATĂ PARŢIALĂ sau
CONTRACOST,
pentru
întocmirea
documentaţiei privind accesarea împrumuturilor
pentru administraţia publică locală.

63.

64.

65.

66.

Informare şi sprijin, GTATUIT sau cu PLATĂ
PARŢIALĂ, pentru întocmirea documentaţiei
privind accesarea împrumuturilor pentru
administraţia publică locală.
Informare şi sprijin, CONTRACOST, privind
opurtunitatea accesării unor programe cu
finanţare natională, Fonduri europene sau alte
surse.
Informare şi sprijin, cu PLATĂ PARŢIALĂ sau
CONTRACOST, privind opurtunitatea accesării
unor programe cu finanţare natională, Fonduri
europene sau alte surse.
Informare şi sprijin, GTATUIT sau cu PLATĂ

PARŢIALĂ, privind opurtunitatea accesării
unor programe cu finanţare natională, Fonduri
europene sau alte surse.
67.

Informare şi sprijin, CONTRACOST, în
documentarea şi scrierea proiectelor cu
finanţare europeană.

68.

Informare şi sprijin, cu PLATĂ PARŢIALĂ sau
CONTRACOST, în documentarea şi scrierea
proiectelor cu finanţare europeană.

69.

70.

71.

72.

73.

Informare şi sprijin, GTATUIT sau cu PLATĂ
PARŢIALĂ, în documentarea şi scrierea
proiectelor cu finanţare europeană.
Posibilitatea participării, CONTRACOST, la
activităţile şi vizitele de studii în străinatate a
reprezentanţilor oraşului prin proiectele în care
AOR este aplicant sau partener.
Posibilitatea participării cu PLATĂ PARŢIALĂ
sau CONTRACOST, la activităţile şi vizitele de
studii în străinatate a reprezentanţilor oraşului
prin proiectele în care AOR este aplicant sau
partener.
Posibilitatea participării, GTATUIT sau cu
PLATĂ PARŢIALĂ, la activităţile şi vizitele de
studii în străinatate a reprezentanţilor oraşului
prin proiectele în care AOR este aplicant sau
partener.
Posibilitatea angajării unor reprezentanţi ai
oraşului în proiectele în care AOR este aplicant
sau partener.

