CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL
SINTEZA
dezbaterilor din reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial
joi 04 decembrie 2014
Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial a avut loc joi
04 decembrie 2014, incepind cu ora 15:30, la sediul Filialei Bucuresti aflat
in str. Academiei nr. 18-20, sect. 1, Bucuresti.
Intilnirea a fost statutara, la reuniune participind 19 membri din totalul de 22.
Invitat domnul avocat Marcel Toader.

Sediu social
Str. Sf. Constantin nr.32
Sector 1, 010219 București
Punct de lucru
Str. Academiei nr. 18-20,
Sector 1, 010014 București
T: +40 (0)21 303 9226
F: +40 (0)21 315 5066
E: oarbuc@rdsmail.ro
W: www.oar-bucuresti.ro

Dezbaterile s-au desfasurat conform ordinei de zi.
In deschiderea lucrarilor domnul arh. Serban Sturdza, Presedintele Filialei Bucuresti a O.A.R. a
prezentat, pe scurt, semnarea contractelor membrilor forurilor de conducere ale filialei.
La primul punct al ordinei de zi s-a discutat completarea Consiliului de Conducere Teritorial in
urma retragerii domnului arh. Florian Stanciu, dupa cum urmeaza:
- Locul de membru in Consiliul Teritorial ramas vacant se completeaza de catre primul supleant in
ordinea numarului de voturi obtinute la Conferinta Teritoriala de Alegeri (care a ales 22 de membrii
ai consiliului si doi supleanti), respectiv de doamna arh. Flavia Rosu. Propunerea a fost votata in
unanimitate.
- Pentru pozitia de Vicepresedinte cu probleme profesionale ramasa, de asemenea, vacanta, domnul
arh. Serban Sturdza propune alegerea doamnei arh. Raluca Munteanu, membra a Consiliului
Teritorial. Nu au fost facute alte propuneri. Alegerea noului Vicepresedinte are loc, conform
Regulamentului Filialei Bucuresti, prin votul secret al celor prezenti (este intrunita conditia
Regulamentului conform careia alegerea se face prin votul secret a 2/3 din membrii consiliului). Cei
prezenti aleg o comisie formata din 3 persoane pentru numararea si validarea voturilor. Doamna
arh. Raluca Munteanu este aleasa in functia de Vicepresedinte cu probleme profesionale cu 18
voturi pentru si unul impotriva.
La punctul doi al ordinei de zi este supus dezbaterii si aprobarii proiectul de Buget al Filialei
Bucuresti a O.A.R. pentru anul 2015. Proiectul, intocmit de Colegiul Director Teritorial, a fost
transmis spre analiza membrilor Consiliului de Conducere Teritorial intr-un termen foarte scurt
impus de calendarul Consiliului National.
In introducere, domnul arh. Serban Sturdza face o prezentare generala a proiectului de Buget
precizind ca activitatea filialei se va concentra pe deschiderea catre membii filialei si catre publicul
larg.
Proiectul de Buget este prezentat de domnul arh. Iulius Cristea, Trezorier. Cei prezenti discuta pe
marginea propunerilor. In finalul dezbaterilor pe marginea Bugetului 2015, documentul este supus
la vot si este aprobat cu 16 voturi pentru si doua abtineri.
In incheierea reuniunii este prezentata macheta la sc. 1:500 a zonei Matache avind conturul
terenului care urmeaza sa faca obiectul concursului organizat de P.M.B. (zona detasabila). Macheta
va fi pusa la dispozitia juriului concursului pe perioada jurizarii.
Discutiile detaliate pot fi consultate la secretariat, in procesul verbal al reuniunii.
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