
 
 

 
 
 

CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL 
 
 
SINTEZA  
 
marți 12 decembrie 2017 
 
Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial a avut loc marți 12 decembrie 2017,  
începând cu  ora 16:00, la sediul Filialei București aflat în str. Sf. Constantin nr. 32,  
sect. 1, București. 
Întâlnirea a fost statutară, la reuniune participând 14 membri din totalul de 22. 
 
Au fost discutate subiectele propuse în Ordinea de zi. 
 

1. Proiectul Bugetului Filialei București a OAR pentru anul 2018 
 

A fost prezentat proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Filialei București a OAR 
pentru anul 2018 cu precizarea ca a fost conceput pe principiul prudenței mărite. S-a 
evidențiat faptul că în mai 2018 vor avea loc alegeri pentru forurile de conducere și 
comisiile Filialei București, deci proiectul Bugetului se adresează atât conducerii actuale 
cât și celei viitoare.  
 
Cei prezenți au purtat discuții privind propunerea de buget supusă dezbaterii și aprobării 
Consiliului de Conducere Teritorial. Au fost aduse unele critici proiectului: lipsa grupurilor 
de lucru la OAR București, sume prea mari la capitolul indemnizații cu sugerarea păstrării 
indemnizațiilor reduse până la încheierea mandatului actual, depășirea termenului de 
încheiere a lucrărilor la noul sediu, renunțarea la spațiile din facultate, neconsultarea 
Consiliului Teritorial înainte de angajarea unor cheltuieli, lipsa menționării explicite a 
veniturilor și cheltuielilor Oficiului Economic,.  
 
Au fost exprimate sugestii privind consultarea membrilor și îmbunătățirea comunicării cu 
aceștia, organizarea de dezbateri pe teme propuse de membrii, organizarea unui număr 
mai mare de activități derulate prin Oficiul Economic în scopul obținerii unor beneficii mai 
mari, organizarea de cursuri dedicate unor probleme prioritare pentru membri – ex. BIM,    
includerea unui capitol de cheltuieli dedicat sprijinului studenților și tinerilor absolvenți și 
pentru organizarea concursurilor.   
 
Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Filialei București a OAR pentru anul 2018 a 
fost aprobat de membrii prezenți cu 5 abțineri. 
 

2. Relația Filialei București a OAR cu administrația  
 

Au fost prezentate propuneri privind îmbunătățirea relației între OAR București și 
administrație, în special a relației cu Primăria Municipiului București. De asemenea, 
participanții la reuniune au prezentat propuneri pentru activitatea filialei în anul 2018. 
 
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.   
       


