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COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL 

SINTEZA 
luni 05 decembrie 2016, ora 15:30 

Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți: 
arh. Șerban Sturdza, președinte 
arh. Bogdan Bogoescu, vicepreședinte 
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte 
arh. Emil Ivănescu, vicepreședinte 
 

Au participat, în calitate de invitați: doamna arh. Iulia Stanciu, șef proiect Sediul Filialei București 
str. Sf. Constantin nr. 32 și domnul arh. Alexandru Panaitescu, membru în Comisia de urmărire a 
lucrărilor pentru noul sediu. 

Au fost discutate subiectele cuprinse în Ordinea de Zi a reuniunii. 

1. Sediul filialei din str. Sf. Constantin nr. 32 - situație șantier 

Membrii Colegiului Director sunt anunțați că, începând din 15 decembrie 2016, constructorul va 
pune la dispoziția filialei un spațiu încălzit în noul sediu din str. Sf. Constantin. Începând din data 
menționată, în acest spațiu filiala va organiza diverse acțiuni. 
Se discuta stadiul lucrărilor din șantier, se stabilesc lucrările prioritare, se discută despre mobilarea 
spațiilor. 
Se aprobă în unanimitate renunțarea, pentru economii, la platforma de acces la demisol pentru 
persoanele cu dizabilități și montcharge-ul interior. 
Se confirmă termenul stabilit pentru încheierea lucrărilor: 31 martie 2017. 

2. Proiectul Bugetului Filialei București a OAR pentru anul 2017 

Se discută și se aprobă ultimele ajustări la Proiectul Bugetului Filialei București a OAR în vederea 
definitivării. Având în vedere scăderea veniturilor – cotizații, dovezi – și unele depășiri la sumele 

alocate pentru noul sediu, se propune și se aprobă diminuarea unor cheltuieli: fonduri președinte, 
fonduri de rezervă, fonduri Conferință Teritorială, fonduri studii istorice. Au fost reduse 
cheltuielile din surse proprii pentru Anuală și indemnizațiile forurilor de Conducere. Se 
aprobă reducerea apariției Revistei A&B la două numere pe an. Proiectul Bugetului Filialei 
București pentru anul 2017 astfel definitivat va fi supus discutării și aprobării în reuniunea 
Consiliului de Conducere Teritorial.   

Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat. 
 
12 decembrie 2016 
 
arh. Cornelia Burcuș 
Secretar Executiv 


