COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL
Sinteza dezbaterilor - vineri 24 aprilie 2015

Vineri 24 aprilie 2015, ora 12:30, a avut loc reuniunea Colegiului Director
Teritorial la sediul Filialei București a O.A.R. din str. Academiei nr. 18-20.
Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți:
1. arh. Șerban Sturdza, Președinte
2. arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte
3. arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte
4. arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte

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

Invitați: doamna arh. Iulia Stanciu, domnul arh. Șerban Țigănaș, Președinte O.A.R.,
domnul arh. Alexandru Panaitescu, domnul arh. Matei Damian, domnul arh. Matei
Damian, domnul arh. Adrian Bălteanu, domnul avocat Marcel Toader.
Au fost supuse discuțiilor următoarele probleme:
1. Domnul arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte al Filialei București a O.A.R. și coordonator al
grupului de lucru legislație și patrimoniu, prezintă celor prezenți materialul conținând direcțiile
principale de acțiune a grupului. Materialul va fi distribuit celor prezenți care vor transmite în cel mai
scurt timp observații, obiecții și propuneri.
Membrii Colegiului Director Teritorial vor primi și un material care prezintă problemele Municipiului
București care pot face obiectul unui raport despre starea orașului pe care filiala îl va întocmi la
sfârșitul anului.
2. Doamna arh. Iulia Stanciu prezintă Proiectul Tehnic pentru imobilul din str. Sf. Constantin nr. 32
depus la P.M.B. pentru obținerea Autorizației de Construire. Membrii Colegiului Director avizează
recepționarea proiectului cu o singură recomandare din partea domnului arh. Alexandru Panaitescu,
membru în comisia tehnică de recepție, care dorește verificarea plăcii de peste parter prevăzută în
proiect spre a fi păstrată în starea actuală.
Doamna arh. Iulia Stanciu prezintă situația comparativă a ofertelor depuse de trei firme de
construcții. Membrii comisiei tehnice de recepție vor discuta contractul de antrepriză cu firma
agreată. De asemenea, comisia se va ocupa de alegerea unui diriginte de șantier atestat.
Se aprobă completarea comisiei tehnice de recepție formată din domnul arh. Alexandru Panaitescu și
domnul arh. Iulius Cristea, Trezorier, cu un membru care să asigure derularea cheltuielilor în persoana
domnului ec. A. Mărășescu, contabil șef al filialei.
3. Doamna arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte și domnul arh. Adrian Bălteanu prezintă
implicațiile asupra veniturilor membrilor O.A.R. rezultate din activități independente, implicații
determinate de prevederile proiectului pentru noul Cod Fiscal. Doamna arh. Raluca Munteanu
prezintă propunerea privind intervențiile pe care Ordinul Arhitecților din România le poate
întreprinde pentru corectarea unor prevederi din proiectul Codului Fiscal. Ordinul Arhitecților din
România va întocmi un material având la baza observațiile formulate de doamna arh. Raluca
Munteanu și domnul arh. Adrian Bălteanu. Materialul va fi transmis către Ministerul de Finanțe,
grupuri parlamentare și parlamentari individuali.
4. Se discută solicitarea transmisă către O.A.R. București de Filiala Sibiu-Vâlcea a O.A.R. de
monitorizare lunară a dovezilor eliberate pentru proiecte întocmite de arhitecți bucureșteni
amplasate în raza județului Vâlcea. Filiala București va solicita Filialei Sibiu-Vâlcea nominalizarea
arhitecților bucureșteni asupra cărora planează suspiciunea semnăturii de complezență.
5. Domnul arh. Șerban Țigănaș a prezentat intenția Ordinului de convocare a unei conferințe
extraordinare având ca temă completarea și modificarea Regulamentului O.A.R. și rediscutarea
cuantumului unora dintre cotizații (ex: arhitecți și conductori arhitecți cu dreptul de semnătură
suspendat la cerere).
6. Domnul arh. Șerban Sturdza prezinta situația lucrărilor la Casa Enescu din Mihăileni.

7. Domnul arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte al Filialei București și coordonator al Anualei de
Arhitectură 2015 prezintă stadiul organizării evenimentului, discuțiile privind locul de desfășurare a
expoziției de proiecte și amenajarea acestuia.
Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat.
27 aprilie 2015

arh. Șerban Sturdza
Președinte O.A.R. București
arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

