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Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial a avut loc joi 15 decembrie 2016,
începând cu ora 15:30, la sediul Filialei București aflat în str. Academiei nr. 18-20,
sect. 1, București.
Întâlnirea a fost statutară, la reuniune participând 15 membri din totalul de 22.
Invitat domnul arh. Alexandru Panaitescu, membrul comisiei tehnice de urmărire a
lucrărilor la noul sediu al filialei din str. Sf. Constantin nr. 32, București,
Au fost discutate subiectele propuse în Ordinea de zi.
1. Proiectul Bugetului Filialei București a OAR pentru anul 2017
Au avut loc discuții privind prevederile proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al Filialei
București a OAR pentru anul 2017. S-a precizat ca au fost făcute reduceri de cheltuieli în
vederea asigurării fondurilor necesare pentru finalizarea sediului din str. Sf. Constantin nr.
32 – termen limită 31 martie 2017 - cât și pentru organizarea Conferinței Teritoriale care
trebuie să aibă loc, conform prevederilor Regulamentului OAR, în situația în care OAR
organizează Conferința Națională Extraordinară. Proiectul Bugetului a fost aprobat de
membrii prezenți cu o singură abținere.
Membrii Consiliului de Conducere Teritorial prezenți au votat în unanimitate ajustarea
costurilor alocate sediului filialei din str. Sf. Constantin nr. 32 în vederea acoperirii lucrărilor
suplimentare aprobate și amânarea termenului de încheiere a lucrărilor pentru 31 martie
2017.
2. Prezentarea activității Filialei București a OAR în anul 2016
A fost prezentat raportul de activitate transmis către OAR. Membrii Colegiului Director au
prezentat activitatea domeniilor pe care le reprezintă. O parte din participanții la reuniune
au prezentat propuneri pentru activitatea filialei în anul 2017.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
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