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DECIZIE  nr.  2087 din 05.06.2022 

privind organizarea în data de 19 iunie 2022  a  

Conferinței teritoriale extraordinare a Filialei teritoriale București a OAR  
 

 

 
În temeiul  art. 10, al. (5)  din  Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei 

teritoriale București a Ordinului Arhitecților din România  aprobat în Conferința 

teritorială ordinară a Filialei București a OAR din 28 mai 2022, Președintele Filialei 

teritoriale București a OAR dispune următoarea  

 

 

DECIZIE 

 

 

Art. 1 –Se dispune organizarea și desfășurarea, cu durata de o zi, a Conferinței teritoriale 

extraordinare de alegeri a Filialei teritoriale București a OAR duminica 19 iunie 2022, în 

București.  

Art. 2 – Scopul Conferinței extraordinare a Filialei teritoriale București a OAR este: 

a) Completarea membrilor Consiliului de conducere teritorial al Filialei teritoriale București a OAR 

pentru mandatul 2022-2026, de la 19 membri aleși în Conferința teritorială ordinară a Filialei 

teritoriale București a OAR din 28 mai 2022 la 50 de membri titulari conform Art. 25, alin.(1), 

lit. g) din REGULAMENT-CADRU nr. 1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea  

și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului  Arhitecților  din România. 

În cadrul Conferinței teritoriale extraordinare a Filialei teritoriale București a OAR vor fi aleși 31 

de membri titulari în completarea Consiliului de conducere teritorial al Filialei teritoriale 

București a OAR pentru mandatul 2022-2026. 

b) Completarea membrilor supleanți, în număr de 4, ai Comisiei teritoriale de disciplina, constituite 

la nivelul Filialei teritoriale București a OAR pentru mandatul 2022-2026. Conform art. 99, 

alin.(1), lit. c) din REGULAMENTUL  nr. 1403/1 din  30  iunie  2018  de  organizare  și  

funcționare  a  Ordinului  Arhitecților din România, Comisia teritorială de disciplină este formată 

din 9 membri titulari și 4 membri supleanți.  

 Având în vedere că în Conferința teritorială ordinară din 28 mai 2022 au fost aleși numai 9 

membri titulari pentru Comisia teritorială de disciplină, în Conferința teritorială extraordinară din 

data de 19 iunie 2022 vor fi aleși 4 membri supleanți.  

Art. 3 – Dosarul de candidatură complet pentru Consiliul teritorial și Comisia teritorială de 

disciplină se poate depune la Filiala teritorială  București a OAR până vineri 10 iunie 2022 ora 

16:30. Membrii care deja și-au depus candidatura pentru alegerile care au avut loc în cadrul  

Conferinței teritoriale Ordinare a Filialei teritoriale București din data de 28 mai 2022, atât 

pentru Consiliul de conducere teritorial cât și pentru Comisia teritorială de disciplină, și care nu 

au îndeplinit condiția impusă prin Art.27 alin.(1) din Regulamentul de organizare si funcționare 

a Filialei teritoriale București a OAR, adoptat în Conferința teritorială ordinară din 28 mai 2022, 
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sunt invitați să completeze online un mail trimis către filială prin care își dau acordul pentru 

menținerea candidaturii și pentru alegerile ce vor avea loc în cadrul acestei Conferințe 

extraordinare, astfel încât să nu mai fie nevoie de depunerea unui nou dosar.   

Art. 4 – Având în vedere situația prezentă, Comitetul de organizare a Conferinței teritoriale ordinare 

de alegeri a Filialei teritoriale București  a OAR este cel desemnat conform Hotărârii Consiliului 

teritorial al Filialei teritoriale București a OAR din data de 05.04.2022 și este format din trei 

membri titulari: 

1) arh. Bogdan Andrei Fezi 
2) arh. Daniela Calciu 

3) arh. Raluca Vișinescu 

 
Art. 5 – Secretariatul Conferinței este format din 3 membri titulari: 

 

1) arh. Denisa Ivan: 

2) arh. Traian Coltan  

3) arh. Bogdan Dragoș Munteanu 

 

Art. 6 – Conform Regulamentul de organizare și funcționare a Filialei București a 

O.A.R. aprobat în Conferința Teritorială Ordinară din 28 mai 2022, vom transmite 

hotărârea privind modelul dosarului de candidatură pentru forurile de conducere și 

comisiile alese ale Filialei Teritoriale București a O.A.R. 

 

Art. 7- Filiala teritorială București va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

06 iunie 2022 Președinte al Filialei București a OAR 

arh. Emil Ivănescu 
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