CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL

SINTEZA
luni 03 aprilie 2017

Sediu social
Str. Sf. Constantin nr.32
Sector 1, 010219 București
Punct de lucru
Str. Academiei nr. 18-20,
Sector 1, 010014 București

Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial a avut loc luni 03 aprilie 2017,
începând cu ora 14:00, la sediul Filialei București aflat în str. Sf. Constantin
nr. 32, sect. 1, București.
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Întâlnirea a fost statutară, la reuniune participând 19 membri din totalul de 22,
conform foii de prezență.
Au participat ca invitați domnul Constantin Hostiuc, reprezentantul Filialei București
a O.A.R. la lucrările Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a
P.M.B. și domnul avocat Marcel Toader.
Au fost discutate subiectele propuse în Ordinea de zi.
1. Participarea domnului Constantin Hostiuc, editorul revistei A&B, la reuniunile
Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a PMB (informare)
Membrii Consiliului Teritorial au fost informați că, după 10 ani de colaborare, domnului
Constantin Hostiuc, reprezentantul Filialei București a O.A.R. la lucrările Comisiei Tehnice
de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cel care redactează articolele din revista A&B
referitoare la proiectele prezentate, i s-a cerut să părăsească sala în timpul deliberărilor
comisiei. Cu precizarea că Filiala București a O.A.R. susține transparența lucrărilor
comisiei, membrii Consiliului Teritorial au fost informați că în cadrul unei reuniuni a
Colegiului Director Teritorial s-a purtat o discuție pe această temă cu președintele CTATU
care a dat asigurări că este posibil ca membrii comisiei să comenteze proiectele în timpul
lucrărilor, materialele publicate în revistă rămânând astfel complete.
2. Prezentarea activității Filialei București a O.A.R. în perioada 15 decembrie 2016 –
15 martie 2017 (informare vicepreședinți)
Membrii Colegiului Director Teritorial au prezentat activitatea domeniilor pe care le
reprezintă în perioada precizată. S-au purtat discuții pe tema demersurilor legislative la
care au participat reprezentanții O.A.R. București. De asemenea s-au prezentat lucrările
Grupului de Lucru al O.A.R. pentru „Onorarii” la care filiala este reprezentată de doamna
arh. Raluca Munteanu, vicepreședinte și dificultățile întâmpinate în stabilirea onorariilor
având la baza tariful orar. Cei prezenți au fost informați despre stadiul pregătirii Anualei de
Arhitectură București, edițția a XV-a 2017.
3. Noul sediu al Filialei București a O.A.R. din str. Sf. Constantin nr. 32
S-au discutat despre stadiul lucrărilor și imposibilitatea, din cauza cheltuielilor mari pentru
terminarea noului sediu, păstrării unei părți din spațiul închiriat de la UAUIM. S-a precizat
că între Filiala București a O.A.R. și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
nu există neînțelegeri, ambele instituții sunt interesate în menținerea unor relații de
colaborare.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
22 mai 2017

