
 

 

CONFERINŢA TERITORIALĂ 

EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREŞTI 

A O.A.R. 

 
duminică 26 iunie 2022 

 

 
 

ORDINE DE ZI 

 
Str. Sf. Constantin nr.32 

Sector 1, 010219 București 

 
T: +40 (0)21 303 9226 

F: +40 (0)21 315 5066 

E: secretariat@oar-bucuresti.ro 

W: www.oar-bucuresti.ro 

 

830 – 1030 - Înregistrarea participanților - legitimarea cu C.I. sau legitimație O.A.R. 

                ștampilată la zi 

               - distribuire mape 

 
1030 – 1040 - Comitetul de organizare anunță deschiderea lucrărilor conferinței 

- prezintă numărul de participanți înregistrați 

- declară statutară conferința constituită din membrii prezenți 

- anunță deschiderea Conferinței 

- invită Președintele să ia loc la prezidiu 

- invită membrii secretariatului să ia loc la masa dedicată și îi prezintă: 
secretariatul conferinței este format din trei membri titulari: arh. Denisa Ivan,     

arh. Bogdan Dragoș Munteanu și arh. Traian Colțan - decizie nr.2087 din 

05.06.2022 

 
 

Prezidiu: - arh. Emil Ivănescu - Președinte Filiala București a O.A.R. 

 

 

1040 - 1050 - Cuvânt de deschidere conferință – arh. Emil Ivănescu - Președinte Filiala 

București a O.A.R. 

 

1050 – 1100 - Aprobare Ordine de Zi a Conferinței Teritoriale București - vot deschis. 

Propuneri și alegere a Comisiei de numărare a voturilor - vot deschis 
 

1100 – 1115 - Dezbateri privind votul 15 minute – vot          deschis 

 

 

Prezidiu asigurat de Comitetul de organizare   - arh. Bogdan Andrei Fezi 

      - arh. Daniela Calciu 

      - arh. Raluca Vișinescu 

 

 Moderator – arh. Daniela Calciu 

 

 

11:15 – 11:20 - Prezentare Raport Comisie de verificare și validare a candidaturilor 

 arh. Bogan Fezi 

 

11:20 – 12:20 - Prezentarea candidaților: 

  - Consiliul de Conducere Teritorial, 31membri titulari (+..) candidați – 

 1 min./pers.*) 

  - Comisia Teritorială de Disciplină, 4 locuri de membri supleanți 

 (+…) candidați - 1 min./pers.*) 

 

*) în funcție de derularea conferitei se poate modifica durata prezentării 
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1220 – 1300 - Votarea pentru completarea candidaților pentru forurile de conducere și comisiile alese ale 

Filialei București a OAR  
- Consiliul Teritorial – 31 de  locuri 

- Comisia Teritorială de Disciplină– 4 membri supleanți 

 
   13:00 – 14:00    - Pauză de masă 

 
1300 – 1500 - Numărarea voturilor – Comisia de numărare a voturilor  

 

1500 – 1510 - Raportul comisiei de numărare a voturilor 

 

1510 – 1520 - Hotărâri ale Conferinței Teritoriale privind rezultatul votului 

 

   1520 – 1530 - Închiderea Conferinței 

Iunie 2022 

 
Filiala Teritorială București a O.A.R. 


