
      
HOTARIREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL 

      Nr. 611 din 31 martie 2010  
     Privind depunerea candidaturilor pentru alegerile din cadrul 
     Conferintei Teritoriale – 06 mai 2010 
 
        HOTARIRE: 
 

Art. 1 – Conferinta  Filialei Bucuresti a O.A.R. are pe ordinea de zi  
alegerea forurilor de conducere si a comisiilor filialei Bucuresti si va avea loc in ziua de 
06 mai 2010 in Bucuresti. 

Art. 2 - Conform Legii 184/2001 republicata si Regulamentului de organizare si 
functionare al Filialei Bucuresti a O.A.R. forurile de conducere ale filialei au un mandat 
de 4 ani si nu mai mult de doua mandate consecutiv.  

Art. 3 – Conform Regulamentului de organizare si functionare al Filialei 
Bucuresti a O.A.R. la Conferinta Teritoriala pot participa toti membrii Filialei Bucuresti 
cu cotizatia pentru anul 2010 achitata pina la data de 30 aprilie 2010 (termenul de 30 
aprilie 2010 este prevazut in Hotarirea O.A.R. nr.1047 din 30.05.2005). 

Pentru evitarea unor situatii neplacute, membrii filialei care isi depun candidaturile pentru 
forurile de conducere si comisiile Filialei Bucuresti a O.A.R., pentru Consiliul National si pentru listele 
de delegati si supleanti la Conferinta Nationala vor achita cotizatia pentru anul 2010 pina la data 
depunerii candidaturilor. 

Suspendarea pentru neplata cotizatiei este sanctiune administrativa. Fara exceptie, membrii 
filialei suspendati pentru neplata cotizatiei NU pot candida si Nu pot participa la conferinta cu drept de 
vot. Pentru a putea participa la conferinta si pentru a candida, fiecare membru al filialei suspendat 
pentru neplata cotizatiei va achita integral cotizatia restanta, inclusiv cotizatia pe anul 2010, pina la data 
de 30 aprilie 2010. 

Art. 4 - Conform art. 13 al(1) din Regulamentului de organizare si functionare al Filialei 
Bucuresti a O.A.R. Conferinta Teritoriala este legal constituita, la prima convocare, in prezenta 
majoritatii membrilor filialei cu cotizatia achitata la zi. 

In cazul in care, la prima convocare, nu se intruneste cvorumul prevazut la al(1), conform art. 13 
al(2) din Regulamentului de organizare si functionare al Filialei Bucuresti a O.A.R., are loc o a doua 
convocare in maxim 24 de ore. La a doua convocare Conferinta Teritoriala este legal constituita din 
membrii prezenti.  

Art. 5 – (1) Data limita de depunere a candidaturilor pentru Presedintele Filialei Bucuresti a 
O.A.R., pentru Consiliul de Conducere Teritorial, pentru Comisia Teritoriala de Disciplina, pentru 
Comisia Teritoriala de Cenzori, pentru Consiliul de Conducere National si pentru lista delegatilor si 
supleantilor la Conferinta Nationala este miercuri 28 aprilie 2010, ora 16:30, la sediul Filialei Bucuresti 
a O.A.R. (str. Academiei nr. 18-20, sect. 1, Bucuresti). 

  (2) Candidaturile se depun personal la sediul Filialei Bucuresti a O.A.R. 
 (3) Candidaturile pentru membrii Consiliului de Conducere National propusi de Filiala Bucuresti 
se stabilesc prin hotarirea filialei in cadrul Conferintei Teritoriale. Lista candidatilor pentru Consiliul de 
Conducere National aprobata in Conferinta Teritoriala va fi transmisa catre O.A.R. National in termen 
de 10 zile. 
 (4) Lista delegatilor si supleantilor la Conferinta Nationala este aprobata de Conferinta 
Teritoriala si va fi transmisa catre O.A.R. National in termen de 10 zile.   
 Art. 6 – Modelul de cerere tip pentru candidaturi la forurile de conducere ale Filialei Bucuresti 
este prevazut in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarire. 
 Art. 7 – Modelul de cerere tip pentru lista delegatilor si supleantilor Filialei Bucuresti la 
Conferinta Nationala este prevazut in Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarire. 
 Art. 8 – Modelul de cerere tip pentru candidaturi la Consiliul National este prevazut in Anexa 3 
care face parte integranta din prezenta hotarire. 
 Art. 9 – Conditiile, incompatibilitatile si modul de intocmire a listei candidatilor pentru 
presedintia Filialei Bucuresti a O.A.R. sint prevazute in Anexa 4, care face parte integranta din prezenta 
hotarire.  

 
 
 
 
 
 
 

ORDINUL 
ARHITECŢILOR DIN  

ROMÂNIA 
 

FILIALA  
BUCUREŞTI 

 
Str. Academiei  

nr. 18-20 
Tel./Fax 

307 71 63 
303 92 26 

 
E-mail 

oarbuc@rdsmail.ro 



 Art. 8 – Conditiile, incompatibilitatile si modul de intocmire a listei candidatilor pentru 
Consiliul de Conducere Teritorial  sint prevazute in Anexa 5, care face parte integranta din prezenta 
hotarire. 
 Art. 9 – Conditiile, incompatibilitatile si modul de intocmire a listei candidatilor pentru Comisia 
Teritoriala de Disciplina sint prevazute in Anexa 6, care face parte integranta din prezenta hotarire. 
 Art. 10 – Conditiile, incompatibilitatile si modul de intocmire a listei candidatilor pentru 
Comisia Teritoriala de Cenzori sint prevazute in Anexa 7, care face parte integranta din prezenta 
hotarire. 
 
 
 Aprilie 2010            Presedinte 
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