
        HOTARIREA CONSILIULUI DE CONDUCERE TERITORIAL 
                          nr. 610 din 31 martie 2010   

                     Privind pregatirea Conferintei Filialei Bucuresti a O.A.R. 
                          06 mai 2010 

 
In temeiul art. 31 al.(c) din Regulamentul de organizare si functionare a Filialei 

Teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania ( aprobat de Conferinta 
Teritoriala in 8 mai 2006) Consiliul Teritorial, intrunit in sedinta ordinara in data de 31 
martie 2010 aproba urmatoarea  

 
        HOTARIRE: 
 

Art. 1 – Se aproba desfasurarea Conferintei Teritoriale de alegeri in  ziua de 6 
mai 2010 la Bucuresti. 

Conform Hotaririi Consiliului National nr. 407 din 01.03.2010 Conferintele 
Teritoriale  se vor desfasura in perioada 20 martie – 18 mai 2010 ( Conferinta Nationala 
va avea loc in perioada 26-27 iunie 2010 la Bucuresti ).  

    Art. 2 – Comitetul de organizare a Conferintei este format din 3 membri: 
      a) arh. Cristina Olga Gociman 
      b) arh. Alexandru Octavian Toma 
      c) arh. Dorin Stefan Adam 

Art. 3 – Scopul organizarii Conferintei Teritoriale este alegerea forurilor de conducere ale 
Filialei Bucuresti a O.A.R. pentru urmatorii 4 ani si aprobarea urmatoarelor documente: 

1) Propunere privind cotizatia diferentiata. 
2) Reducerea cotei de 30% din cotizatia membrilor filialei virata catre O.A.R. 
National. 
3) Proiect de infiintarea oficiului economic al Filialei Bucuresti a O.A.R. 

Art. 4 - Conform 8 al(3) din Regulamentul de organizare si functionare al Filialei Bucuresti a 
O.A.R. membrii Consiliului de Conducere Teritorial, al Colegiului Director Teritorial si Presedintele 
Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. au un mandat de 4 ani si nu mai mult de doua mandate 
consecutiv.  

Art. 5 – Conform art. 13 din Regulamentului de organizare si Functionare al Filialei Bucuresti a 
O.A.R. la Conferinta Teritoriala pot participa toti membrii Filialei Bucuresti cu cotizatia pe anul 2010 
achitata. 

Pentru evitarea unor situatii neplacute, membrii filialei care isi depun candidaturile pentru 
forurile de conducere si comisiile Filialei Bucuresti a O.A.R., pentru Consiliul National si pentru listele 
de delegati si supleanti la Conferinta Nationala vor achita cotizatia pentru anul 2010 pina la data 
depunerii candidaturilor. 

Suspendarea pentru neplata cotizatiei este sanctiune administrativa. Toti membrii filialei 
suspendati pentru neplata cotizatiei NU pot candida si Nu pot participa la conferinta cu drept de vot. 
Pentru a putea participa la conferinta si pentru a candida, fiecare membru al filialei suspendat pentru 
neplata cotizatiei va achita integral cotizatia restanta, inclusiv cotizatia pe anul 2010, pina la data de 30 
aprilie 2010. 

Art. 6 – (1) Forurile de conducere si comisiile alese de Conferinta Teritoriala: 
 a) Presedintele Filialei Bucuresti a O.A.R.; 
 b) Consiliul de Conducere Teritorial; 
 c) Comisia Teritoriala de Disciplina; 
 d) Comisia Teritoriala de cenzori; 
(2) Numarul de locuri in Consiliul de Conducere Teritorial: 22 membrii titulari si 2 supleanti; 

din numarul total al membrilor Consiliului de Conducere Teritorial, cel putin 2/3 vor fi arhitecti cu drept 
de semnatura ( Regulamentul O.A.R. Bucuresti art.24 al(1) si (2) ). 

(3) Numarul de locuri in Comisia Teritoriala de Disciplina: 9 membrii titulari si 2 supleanti 
(Regulamentul O.A.R. Bucuresti art.44 ).  

(4) Numarul de locuri in Comisia Teritoriala de Cenzori: 3 membrii titulari – 2 arhitecti alesi de 
Conferinta Teritoriala pentru un mandat de 4 ani si 1 expert contabil autorizat numit de Colegiul 
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Director Teritorial – si 2 membrii supleanti alesi de Conferinta Teritoriala pentru un mandat de 4 ani 
(Regulamentul O.A.R. Bucuresti art.42 al(1) ). 

Art. 7 – Conferintei Teritoriala a Filiala Bucuresti a O.A.R. aproba urmatoarele liste:  
 a) Lista delegatilor Filialei Bucuresti la Conferinta Nationala; numarul delegatilor este de 

1 delegat/10 membrii; presedintele si membrii Consiliului Teritorial, noi alesi, sint delegati de drept; 
ceilalti delegati si supleanti sint alesi de Conferinta Teritoriala; Filialei Bucuresti ii revin, conform 
Hotaririi Consiliului National nr. 407 din 01.03.2010 un numar de 320 delegati la Conferinta Nationala 
(calculati pentru un numar total de 3197 membri). 

 Delegatii trebuie sa aiba cotizatia achitata pentru anul 2010 ( si cota de 30% virata la 
O.A.R.). 

 b) Lista supleantilor Filialei Bucuresti la Conferinta Nationala; numarul supleantilor este 
de 1 supleant/5 delegati; supleantii sint alesi de Conferinta Teritoriala; Filialei Bucuresti ii revin, 
conform Hotaririi Consiliului National nr. 407 din 01.03.2010 un numar de 64 supleanti la Conferinta 
Nationala (calculati pentru un numar total de 320 delegati – 1 supleant/5 delegati). 

 Supleantii trebuie sa aiba cotizatia achitata pentru anul 2010 ( si cota de 30% virata la 
O.A.R.). 

 Listele delegatilor si supleantilor ( punc. a si b ) vor cuprinde: numele si prenumele 
fiecarui arhitect/conductor arhitect, adresa postala, numar de telefon/fax, adresa de e-mail si dovada 
achitarii cotizatiei pe anul 2010 (adeverinta) eliberata de Filiala Bucuresti. 

 c) Lista candidatilor propusi pentru Consiliul National; candidaturile membrilor Filialei 
Bucuresti pentru Consiliul National se depun la sediul filialei in acelasi termen prevazut pentru 
depunerea candidaturilor la forurile de conducere ale filialei; candidatii sint alesi de catre Conferinta 
Teritoriala; numarul de locuri care ii revin Filialei Bucuresti in Consiliul de Conducere National este de 
32 ( din numar total 88 locuri). 

 In termen de 10 zile de la data desfasurarii Conferintei Teritoriale, Filiala Bucuresti a 
O.A.R. va transmite catre O.A.R. National lista delegatilor si supleantilor reprezentanti ai filialei la 
Conferinta Nationala si Hotarirea Filialei Bucuresti privind candidatii propusi pentru Consiliul National. 

Art. 8 – In perioada 01-15 aprilie 2010 Filiala Bucuresti a O.A.R. va intocmi: 
  - Ordinea de zi a Conferintei Teritoriale; 

- materialele supuse aprobarii/adoptarii de catre participantii cu drept de vot la 
Conferinta Teritoriala; 
- forurile de conducere care se aleg si un document explicind modalitatile de 
alegere si indicind numarul locurilor; 
- cererile tip pentru candidaturi. 

Art. 9 – In data de 19 aprilie vor fi transmise tuturor membrilor materialele prevazute la art. 6 
din prezenta. 

Art. 10 – In temeiul art.34 al.(a) din Regulamentul de organizare si functionare al Filialei 
Bucuresti a O.A.R. Colegiul Director Teritorial va stabili: 

  - calendarul detaliat al Conferintei Teritoriale; 
-  cererile tip pentru candidaturi pentru forurile de conducere si comisiile alese ale 
Filialei Bucuresti a O.A.R.; 
- data limita de depunere a candidaturilor pentru: Presedinte O.A.R.Bucuresti, 
membru in Consiliul de Conducere Teritorial, membru in Comisia Teritoriala de 
Disciplina si in Comisia Teritoriala de Cenzori. 

 
 
  Aprilie 2010          Presedinte 
         prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc 

   
 


