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Nr. 378 / 17.09.2021

INVITAȚIE
la Consiliul Director AOR
23-24 septembrie 2021
Doamnelor / Domnilor PRIMARI,
I. Se convoacă întrunirea Consiliului Director AOR în şedinţă extraordinară, de maximă
urgenţă, în conformitate cu prevederile articolului 20, aliniatul (1) din Statutul AOR, joi 23.09.2021,
începând cu orele 13.00, la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti, str. Căpitan Alexandru Șerbănescu,
nr. 87, București, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny", a normelor
metodologice şi a standardelor de cost necesare punerii în aplicare a acestui program,
inclusiv a procedurii prin care proiectele fiecărui oraş urmează să fie incluse în lista obiectivelor
de investiții care urmează să fie aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației – cu participarea domnului Ministru Attila Cseke, MDLPA.
2. Probleme organizatorice:
a. Raportul de activitate pe primele nouă luni ale anului 2021.
b. Aprobarea participării Asociaţiei Oraşelor din România la constituirea Consiliului
Autorităților Locale din România şi Republica Moldova;
c. Discutarea cererii AOR-H Nr.375/07.09.2021 adresată Consiliului Director al Asociaţiei
Oraşelor din România de către preşedintele executiv AOR;
d. Convocarea Adunării Generale AOR cu precizarea ordinii de zi, datei, orei şi locului
desfăşurării.
3. Diverse.
II. Se organizează dezbaterea cu tema ”Accesul oraşelor mici şi mijlocii la fondurile
europene în perioada 2021-2027 (PNRR, POR şi celelalte programe operaţionale)” cu
participarea Ministerului Investiţiilor şi Fondurilor Europene, vineri 24.09.2021, începând cu orele
10.00, la Phoenicia Grand Hotel Bucureşti – cu participarea domnului Secretar de Stat Cristian
Roman, MIPE.
Relaţii: Ionel Chiriţă, mobil 0744.385.323.
Asigurându-vă de cele mai distinse sentimente de preţuire, vă rugăm să confirmaţi
participarea prin WhatsApp la numărul 0744.385.323 şi să trimiteţi fişa de înscriere, în care sunt
menţionate costurile de participare, la adresa de e-mail: evenimente@phoenicia.ro sau la fax:
021.300.08.85, până la 22 septembrie 2021.
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