Asociaţia Oraşelor din România
NR. 132/ 22.01.2020

Stimată Doamnă / Stimate Domnule PRIMAR,
Prin consultarea cu membrii Consiliului Director, s-a stabilit ca întâlnirea trimestrială a
Consiliului Director AOR, urmată de un atelier de lucru în care se vor dezbate principalele
probleme cu care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativteritoriale cu statut de oraş, va avea loc în perioada 05-08 februarie 2020, în oraşul Gura
Humorului, jud. Suceava.
Programul se va desfăşura astfel:
 Miercuri, 05.02.2020:
o După orele 13.00 – Sosirea participanţilor la Hotelul Best Western din Oraşul Gura Humorului
o 13.00 - 15.00 – Prânz
o 17.30 - 18.00 – Discuţii informale privind activitatea AOR
o 19.00 - Cină.
 Joi, 06.02.2020:
o 08.00 - 09.30 – Mic-dejun
o 10.00 - 11.30 – “Aspecte privind administraţia publică locală” – Actualizarea listei de probleme cu
care se confruntă administraţia publică locală din orașele româneşti
o 11.30 - 12.30 – Finanţarea bugetelor locale în anul 2020: Surse de finanţare. Alocări de la bugetul
de stat. Echilibrarea bugetelor locale
o 13.00 - 14.30 – Prânz
o 15.30 - 18.00 – Prezentarea unor bune practici ale administraţiei din oraşul Gura Humorului
o 19.00 – Cină
 Vineri 07.02.2020:
o 08.00 - 09.30 – Mic-dejun
o 10.00 - 12.00 – Şedinţa Consiliului Director AOR – Probleme organizatorice:
1. Prezentarea şi aprobarea raportului de activitate pe anul 2019
2. Prezentarea şi aprobarea raportului de activitate legislativă pe anul 2019
3. Prezentarea şi aprobarea raportului financiar-contabil privind execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli AOR la 31.12.2019
4. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori privind execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli AOR la 31.12.2019
5. Prezentarea situaţiei restanţelor cotizaţiilor la 31 decembrie 2019 şi a cotizaţiilor pentru anul 2020
6. Prezentarea şi aprobarea „Programului de activităţi AOR pentru anul 2020”
7. Prezentarea şi aprobarea „Bugetului de venituri și cheltuieli AOR pentru anul 2020”
8. Apel pentru constituirea grupurilor de lucru pentru colaborarea cu ministerele
9. Apel pentru consolidarea corpurilor profesionale a angajaţilor din primăriile de oraşe
10. Prezentarea unor sesizări şi solicitări referitoare la activitatea executivului asociaţiei
11. Diverse
o 12.00 - 12.30 – Stabilirea perioadei, locaţiei şi programului Adunării Generale AOR 2020

o 13.00 - 14.30 – Prânz
o 15.30 - 18.00 – Prezentarea unor bune practici ale administraţiei din oraşul Gura Humorului
o 19.00 – Cină
 Sâmbătă 08.02.2020:
o 08.00 - 09.30 – Mic-dejun
o 10.00 - 12.00 – Concluzii şi adoptarea unor decizii şi rezoluţii. Încheierea şedinţei CD AOR
Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de fiecare participant, valoarea acestora fiind
menţionată în fişa de înscriere, anexată acestei invitaţii.
Înscrierea la eveniment şi asigurarea rezervării, pentru dumneavoastră şi ceilalţi participanţi,
se vor face prin transmiterea fişei de participare la Hotelul Best Western, Gura Humorului, jud.
Suceava, adresa de e-mail: reservation@bestwesternbucovina.ro, tel: 0720.777.272, până la data de
28.01.2020, orele 15.00.
Plata se va face prin virament in contul bancar, către: Casa de Bucovina – Club de munte SA,
CUI: RO10376500, CONT: RO75TREZ5915069XXX006058, deschis la TREZORERIA SUCEAVA.
Obiectul plăţii: prestare servicii hoteliere pentru participare la CD AOR.
Relaţii privind cazarea la Hotelul Best Western 4**** : dl Romică Tamaș, director, la tel:
0720.777.272.
Relaţii privind Programul CD AOR: dl Ionel Chiriţă, tel. 0744.385.323.
Cu speranţa că şi această acţiune va fi o reuşită în activitatea asociaţiei noastre, vă invităm cu
toată căldura să participaţi la acest eveniment.
Cu cele mai alese sentimente de respect şi colegialitate,

Preşedinte Executiv,
Ionel Chiriţă

