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AOR-H NR. 448 / 20.03.2022

INVITAŢIE
– în atenţia tuturor unităţilor administrativ-teritoriale cu statut de oraş –
Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Asociaţia Oraşelor din România (AOR) vă invită să participaţi la lucrările Adunării Generale
AOR, care se vor desfăşura în perioada 03-06 aprilie 2022, în Bucureşti.
Dezbaterile privind cele mai importante probleme cu care se confruntă oraşele mici şi mijlocii – la
care au fost invitaţi Preşedintele României, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor, PrimMinistrul şi membri ai Executivului, parlamentari şi alţi parteneri ai AOR – se vor desfăşura în ziua de marţi, 05
aprilie 2022, în Sala Nicolae Iorga din Palatul Parlamentului.
Celelalte activităţi ale Adunării Generale AOR, din în zilele de 03, 04 şi 06 aprilie, se vor desfăşura
la Phoenicia Grand Hotel ****, din blvd. Alexandru Șerbănescu, Nr.87, Sector 1 şi vor cuprinde:
- Şedinţa Consiliului Director pentru pregătirea Adunării Generale AOR;
- Discutarea şi aprobarea materialelor din mapa evenimentului;
- Alegerea noilor membrii ai Consiliului Director AOR;
- Recepţie oferită membrilor Asociaţiei Oraşelor din România, participanţi la lucrările AG;
- Concluziile referitoare la lucrările Adunării Generale AOR-2022 din cele trei zile şi aprobarea rezoluţiilor
rezultate la finalul Adunării Generale AOR.
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 25 martie 2022.
Programul evenimentului pentru fiecare dintre zilele acestuia vă va fi transmis după ce vom avea
confirmările invitaţilor şi după corelarea tuturor aspecte organizatorice.
Relaţii privind Programul Adunării Generale AOR prin Ionel Chiriţă, tel. 0744.385.323.
Prezenţa dumneavoastră va oferi evenimentului un plus de coeziune, arătând că doar împreună, toate
oraşele, vom putea să obţinem mai mult din ceea ce ne dorim de la Preşedinţie, Guvern şi Parlament.
Asigurându-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, aşteptăm confirmarea dvs.
Cu stimă,
Adrian Teban,
Preşedinte AOR

Ionel Chiriţă,
Preşedinte executiv

