CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL
SINTEZA dezbaterilor din reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial
joi 27 octombrie 2016
Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial a avut loc joi 27 octombrie 2016,
începând cu ora 15:00, la sediul Filialei București aflat în str. Academiei nr. 18-20,
sect. 1, București.
Conform listei de prezență, la reuniune au participat 10 membri din totalul de 22.
A participat, în calitate de invitat, doamna arh. Iulia Stanciu, autor al proiectului pentru
noul sediu al filialei din str. Sf. Constantin nr.32, București ( punctul 2 al O.Z.).
Au fost discutate subiectele cuprinse în Ordinea de zi.
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1. Informare privind organizarea de întâlniri periodice cu Arhitectul Șef al Capitalei.
Membrii prezenți la reuniune au fost informați despre intenția membrilor Colegiului Director Teritorial de
organizarea unor întâlniri periodice cu Arhitectul Șef al Capitalei. În cadrul acestor întâlniri vor fi abordate
probleme de interes general referitoare la Municipiul București.
De asemenea, cei prezenți au fost informați cu privire la demersurile întreprinse în legătura cu promovarea
proiectului pentru înființarea unui organism de gestiune și coordonare a dezvoltării urbanistice a Capitalei
(model CPU actualizat).
2. Noul sediu al Filialei București a O.A.R. – str. Sf. Constantin nr. 32.
Au fost discutate situația lucrărilor, termenul de încheiere și costurile necesare finalizării acestora. La discuții
a participat, in calitate de invitat, doamna arh. Iulia Stanciu, autor al proiectului pentru noul sediu. De
asemenea, au fost discutate aspecte logistice privind mutarea activității filialei în noul sediu. Situația
șantierului va fi punct pe ordinea de zi a reuniunilor Colegiului Director până la finalizarea lucrărilor.
3. Încheierea lucrărilor la Casa Enescu din Mihăileni.
Lucrările la Casa Enescu din Mihăileni fiind finalizate, misiunea Filialei București a O.A.R. se va încheia
odată cu încheierea contractului de mecenat pana la sfârșitul anului 2016.
4. Propunere stabilire relație O.A.R. – Ministerul Sănătății.
Domnul arh. Lucian Pârvulescu informează despre lipsa de transparență cu care Ministerul Sănătății
încredințează proiectele de spitale și propune implicarea O.A.R. Va contacta conducerea O.A.R. în vederea
reprezentării organizației în discuțiile pe această temă cu ministerul.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
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