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În temeiul art. 28 alin (1) lit. g) din Legea 184/2001, republicată, Conferinţa
naţională a Ordinului Arhitecţilor din România întrunită în 30-31 mai 2005 adoptă
următoarea

HOTARARE:

Art. 1 - Se aprobă taxele de înscriere şi cea de reluare a dreptului de semnătură şi
sistemul de cotizaţii anuale pentru membrii Ordinului Arhitecţilor din România.
Art. 2 - (1) Taxa de înscriere în OAR este de 4 000 000 lei ROL/400
pentru toate categoriile şi se plăteşte o singură dată.
(2) Taxa de înscriere va fi vărsată cu ocazia înscrierii sau reînscrierii în
Tablou
(3) Transferul unui membru de la o filială la alta nu dă loc la transferul
înscriere vărsate. Transferul nu poate fi condiţionat de plata vreunei taxe.
(4) La cererea de reînscriere în Ordin taxa de înscriere trebuie vărsată din

lei RON
Ordin şi
taxei de
nou.

Art. 3 - Taxa de reluare a dreptului de semnătură ca urmare a suspendării acestuia
pentru neplata fără justificare a cotizaţiei timp de 6 luni este de 2 000 000 lei ROL/200
lei RON.
Art. 4 - Cotizaţia pentru toate categoriile de membri ai OAR se plăteşte o dată pe
an. Cuantumul cotizaţiei anuale este în funcţie de data la care se face plata, după cum
urmează:

Cuantumul cotizatiei
reduse
Plata până la 25 februarie
(ROL/ RON )
6 000 000 lei;
600 lei
3 000 000 lei
300 lei
4 000 000 lei
400 lei
2 000 000 lei
200 lei
4 000 000 lei
400 lei
2 000 000 lei
200 lei
9

Categorii de membri
arhitect cu drept de semnătură
arhitect cu drept de semnătură
suspendat la cerere
conductor arhitect cu drept de
semnătură
conductor arhitect cu drept de
semnătură suspendat la cerere
urbanist cu drept de semnătură
similar cu conductorii arhitecţi
urbanist cu drept de semnătură
similar cu conductorii arhitecţi
suspendat la cerere

Cuantumul cotizaţiei
Plata până la 30
aprilie
(ROL/ RON )
7 200 000 lei;
720 lei
3 600 000 lei
360 lei
4 800 000 lei
480 lei
3 200 000 lei
320 lei
4 800 000 lei
480 lei
2 400 000 lei
240 lei
1

arhitect stagiar
conductor arhitect stagiar
arhitect fără drept de
semnătură
conductor arhitect fără drept de
semnătură

Nu se supun termenului de
25 feb.
Nu se supun termenului de
25 feb.
1 000 000 lei
100 lei
1 000 000 lei
100 lei

2 000 000
200
1 600 000
160 lei
1 200 000
120 lei
1 200 000
120 lei

lei
lei
lei
lei

Art. 5 - Taxele şi cotizaţiile stabilite prin prezenta hotărâre se vor aplica începând
cu data de 1 ianuarie 2006, cu excepţia prevederilor de la art. 3.
Art. 6 - Taxa prevăzută la art. 3 se aplică de la data prezentei hotărâri.

Preşedinte,
Arh. Şerban Sturdza
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