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Colegiul Director al Filialei Bucureşti a O.A.R., întrunit în şedinţă marţi 27
martie 2018, adoptă următoarea

HOTARARE:

Conferinţa Filialei Bucureşti a OAR. are pe ordinea de zi alegerea forurilor de
conducere şi a comisiilorfilialei Bucureşti şi va avea loc în ziua de 12 mai 2018 în Bucureşti,
în Aula Magna a Facultăţii de Drept. bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36—46.
Art.

1 —

Art. 2 Conform Legii 184/2001, republicată, şi Regulamentului de organizare si functionare
al Filialei Bucureşti a O.A.R., forurile de conducere şi comisiile alese ale filialei au un mandat
de 4 ani si nu mai mult de două mandate consecutiv.
—

Art. 3 — Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Filialei Bucureşti a O.A.R.,
la Conferinţa Teritorială pot participa cu drept de vot toti membrii Filialei Bucureşti cu
cotizaţia pentru anul 2018 achitată până la data de 30 aprilie 2018 (termen prevăzut în
Hotărârea O.A.R. nr.1047 din 3040542005), inclusiv membrii cu dreptul de semnătură

suspendat la cerere.
Membrii filialei care îşi depun candidaturile pentru forurile de conducere şi comisiile alese
ale Filialei Bucuresti a O.A.R., pentru Consiliul National si pentru listele de membrii ai Filialei
Bucuresti care participă ca delegaţi şi supleanţi la Conferinţa Naţională vor achita cotizaţia
pentru anul 2018 până la data de 30 aprilie 2018

Suspendarea pentru neplata cotizaţiei este sanctiune administrativă. Fără excepţie,
membrii filialei suspendaţi pentru neplata cotizaţiei NU pot candida si NU pot participa la
conferinţă cu drept de vot. Pentru a putea participa la conferinţă si pentru a candida, fiecare
membru al filialei suspendat pentru neplata cotizaţiei va achita integral cotizaţia restantă,
inclusiv taxa prevăzută de O.A.R. pentru reluarea dreptului de semnătură şi cotizaţia pe
anul 2018, până la data de 30 aprilie 2018.
Art. 4 - Conform art. 12, al.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Filialei
Bucuresti a OAR, Conferinţa Teritorială este legal constituită, la prima convocare, în
prezenţa majorităţii simple a membrilor Filialei Bucuresti cu cotizaţia achitată la zi.
În cazul în care, la prima convocare, nu se întruneşte cvorumul prevăzut la al.(1), conform
art. 12 al.(2) din Regulamentul de organizare si funcţionare al Filialei Bucuresti a O.A.R.,
are loc o a doua convocare in maxim 24 de ore. La a doua convocare Conferinţa Teritorială

este legal constituită din membrii prezenţi.
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constatarea neîntrunirii majorităţii simple

convocare, se va transmite anunt
on—line către toti membrii filialei privind a doua convocare a conferintei. Conferinţa va începe
la 60 de minute de la transmiterea anuntului si se va desfăşura în acelasi sală
La

la prima

Art. 5 — (1) Data limită de depunere a candidaturilor pentru functia de Preşedinte al Filialei
Bucuresti a O.A4R., pentru Consiliul de Conducere Teritorial, pentru Comisia Teritorială de
Disciplina, pentru Comisia Teritorială de Cenzori, si pentru Consiliul de Conducere National
este luni 30 aprilie 2018, ora 16:30, la sediul Filialei Bucuresti a OAR. — str, Sf. Constantin
nr. 32, sect. 1, Bucuresti,
(2). Candidaţii la functia de membru în Consiliul de
Filialei Bucuresti a C.A.R. până luni 30 aprilie

Conducere National vor depune la sediul
2018, ora 16:30, dosarul complet de

candidatură conform prevederilor Hotărârii Colegiului Director al O.A.R. nr. 124/22012018
pe care o anexăm. Dosarul de candidatură va fi însotit si de cererea către OAR. Bucuresti
prevăzută în Anexa 3 la prezentul documento
Termenul limită pentru inscriere ca delegat sau supleant la Conferinta Naţională de
Alegeri din 30 iunie — 01 iulie 2018 este, de asemenea, luni 30 aprilie 2018, ora 16:30, la
sediul Filialei Bucuresti a C.A.R. —- str. Sf Constantin nr. 32, sect. 1, Bucuresti.
(3).

(4) Candidaturile sunt individuale si se depun personal la sediul Filialei Bucuresti a O.A.R.,
str. Sf. Constantin nr. 32, sect. 1, Bucuresti
(5). Conform

prevederilor Legii 184 din 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin hotărâre a Conferintei Teritoriale se stabilesc candidaţii propusi pentru
Consiliul Naţional, în număr mai mare decât numărul locurilor — 42 locuri pentru Filiala
Bucuresti, conform Hotărârii Colegiului Director al O.A.R. nr. 124/22.01.2018, art. 4, al. (1)
— in vederea asigurării procesului electoral. Două treimi din numărul membrilor
aleşi în
Consiliul Naţional vorfi arhitecţi cu drept de semnătură conform Hotărârii Colegiului Director
al C.A.Ri nr. 124/22.01.2018, art. 4, al. (2). Hotărârea Conferintei de Alegeri a O.A.R.
Bucuresti prin care s—au stabilit candidatii propusi pentru Consiliul Naţional va fi transmisă
către D.ARi în termen de 3 zile de la adoptare împreună cu dosarele de candidatură
membrilor Filialei Bucuresti a OiAR. care participă ca delegaţi si supleanti la
Conferinţa Natională sunt votate în Conferinţa Teritorială şi vorfi transmise către OAR. în
termen de 7 zile conform Hotărârii Colegiului Director al O.A.R. nr. 124/22.0142018, art. 3,
(6). Listele

al. (4).

Hotărârea Colegiului Director al OAR nr, 124/22.01.2018 precizează în Anexa 3: în
cazul in care unii candidaţi pentru functii la Ordin nu sunt delegati, aceştia pot participa la
lucrările Conferintei nationale, dar fără drept de vot si cu suportarea cheltuielilor personale,
(7).

Conform prevederilor de la art. 23, alin. (5) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a O.A.R., persoanele care candidează o pot face numai pentru o singură funcţie
— sau membru în Consiliul Teritorial sau membru în Comisia Teritorială de Disciplină
sau
membru în Comisia Teritorială de Cenzori. Fac exceptie de la această regulă persoanele
care candidează la funcţia de Preşedinte al filialei care isi pot depune concomitent si
candidatura pentru o altă funcţie în cadrul filialei.
Art. 6

—

Dosarul de candidatură pentru forurile de conducere şi comisiile alese ale Filialei
Bucuresti a O_AR. cuprinde următoarele documente:

Art. 7

—
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Cererea de înregistrare a candidaturii conform Anexa 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, datată, semnată si stampilată cu parafa O,A.R.;
(1)4

(2). C. V. succint cu fotografie,

1—2

pagini, datat, semnat si ştampilat cu parafa O.A.R.;

(3), O scrisoare de intentie potrivit modelului din Anexa 8 la prezenta hotărâre, datată,
semnată si ştampilată cu parafa O.AR.;

Dovada eliberată de filială prin care se confirmă plata la zi a cotizaţiei şi faptul că
membrul care îsi depune candidatura nu a avut sancţiuni disciplinare.
(4);

Se constituie la Filiala Bucuresti a O.A.R. comisia de verificare şi validare a
candidaturilor pentru functiile de: Preşedinte al Filialei Bucuresti a O.A.R., membru în
Consiliul de Conducere Teritorial, membru al Comisiei Teritoriale de Disciplină, membru al
Comisiei Teritoriale de Cenzori si membru în Consiliul de Conducere National.

Art. 8

Art. 9

—

—

Comisia de verificare si validare a candidaturilor este formată din:

Cristea, Trezorier
arh. Bogdan Traian Bogoescu, Vicepresedinte

- arh. Iulius
—

- arh. Cornelia Burcus,

Secretar Executiv

Termenul de verificare şi validare a candidaturilor este 02 mai 2018.
Art. 10 — Membrii care doresc înscrierea ca delegati si supleanti la Conferinta Natională vor
depune la termenul stabilit o cerere de inregistrare conform Anexei 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre; dovada achitării cotizaţiei şi a faptului că nu au fost
sanctionati disciplinar în ultimii 4 ani va fi transmisă de filială direct către OAR
CV-ul si scrisoarea de intentie a candidaţilor si lista membrilor înscrişi pentru
Art. 11
de
poziţia
delegaţi sau supleanti ai Filialei Bucuresti la Conferinţa Naţională vor fi publicate
——

pe

site—ul filialei.

Art. 12 — Modelul de cerere tip pentru depunerea candidaturilor la forurile de conducere şi
comisiile alese ale Filialei Bucuresti a OAR. este prevăzut în Anexa 1 care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
Modelul de cerere tip pentru inscriere pe lista delegatilor şi supleantilor Filialei
Bucuresti la Conferinţa Natională este prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din

Art. 13

—

prezenta hotărâre,
Art. 14 — Modelul de cerere tip pentru depunerea candidaturilor la Consiliul National este
prevăzut în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Conditiile de eligibilitate, incompatibilitătile si modul de întocmire a listei
candidatilor pentru functia de Preşedinte al Filialei Bucuresti a O.AR. sunt prevăzute în
Anexa 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 15

—

Conditiile de eligibilitate, incompatibilitătile şi modul de întocmire a listei
candidaţilor pentru Consiliul de Conducere Teritorial sunt prevăzute în Anexa 5, care face

Art. 16

—

parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Condiţiile de eligibilitate, incompatibilităţile şi modul de întocmire a listei
candidaţilor pentru Comisia Teritorială de Disciplină sunt prevăzute în Anexa 6, care face

Art. 17

—

parte integrantă din prezenta hotărâre,

Condiţiile de eligibilitate, incompatibilitătile şi modul de întocmire a listei
candidatilor pentru Comisia Teritorială de Cenzori sunt prevăzute în Anexa 7, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18

—

27 Martie 2018

COLEGIUL DIRECTOR TERITORlAL

6%,

Preşedinte arh. Şerban Sturdza
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