
          CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL 

 

   SINTEZA 

   dezbaterilor din reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial 

      joi 29 noiembrie 2007 

 

Sedinta a fost statutara – din cei 23 membrii plini ai Consiliului de 

Conducere Teritorial au fost prezenti 18 membrii si 5 absenti din care 3 motivati.  

Au fost discutate urmatoarele probleme: 

 

- Accesarea fondurilor colectate de O.A.R. National din taxa timbrului de 

arhitectura. Membrii Consiliului de Conducere Teritorial au fost invitati sa faca 

propuneri de programe si proiecte culturale care urmeaza sa fie promovate de 

Filiala Bucuresti a O.A.R. in vederea finantarii in anul 2008. 

 

- Pregatirea unui material privind trecerea la cotizatia diferentiata. 

Materialul va fi pregatit de membrii Colegiului Director pe baza datelor extrase 

din activitatea de eliberare a dovezilor de inregistrare a proiectelor de arhitectura 

din cadrul documentatiilor PAC/PAD elaborate de membrii filialei. Materialul va 

fi pus la dispozitia O.A.R. National. 

 

- Proiectul Bugetului Filialei Bucuresti a O.A.R. pentru anul 2008.  

In perioada octombrie – noiembrie 2007 vicepresedintii O.A.R. Bucuresti 

au prezentat propuneri privind detalierea capitolelor din buget.  

Ca si in anul precedent, structura si procentele alocate fiecarui capitol 

corespund platformei program prezentata de presedintele filialei in Conferinta 

Teritoriala din mai 2006. 

Proiectul de buget pentru anul 2008 precum si o sinteza a bugetului de pe 

anul 2007 au fost transmise membrilor Consiliului de Conducere Teritorial in 

data de 10 noiembrie, pentru observatii si recomandari, dar colegiul nu a primit 

pana in ziua reuniunii consiliului nici un raspuns. 

In consecintă, proiectul a fost prezentat consiliului in forma elaborata de 

Colegiu Director. 

Au urmat discutii si propuneri de rectificare pentru unele capitole. Astfel, 

membrii prezenti au facut propuneri privind: 

- alocarea de fonduri pentru grupurile de lucru, in special la 

capitolul legislatie;  

- detalierea capitolele referitoare la organizarea de expozitii si 

simpozioane; 

- precizarea conŃinutului proiectelor culturale si a editarii de carte. 

  Discutiile au fost urmate de supunerea la vot a proiectului de buget care a   

fost votat cu 16 voturi pentru si doua abtineri. 

Bugetul Filialei Bucuresti a O.A.R. pentru anul 2008, corectat conform 

solicitarilor membrilor Consiliului de Conducere Teritorial, va fi afisat pe site-ul 

filialei.  

 

 

 

  07 decembrie 2007    Secretar Executiv 
                           arh. Cornelia Burcus 
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