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SINTEZA
dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial
miercuri 14 septembrie 2011 ora 16:00
Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc miercuri 14
septembrie 2011 incepind cu ora 16:00.
Au fost dezbatute urmatoarele probleme:
1) Informare privind lansarea concursului privind amenajarea Pietii Universitatii
– concursul a fost lansat in luna august, sintem in perioada de inceput prevazuta
in calendar pentru intrebari.
2) Preşedinte OAR Bucuresti a prezentat lucrarile reuniunii Consiliului National
din 5 septembrie: documentele supuse aprobarii conferintelor teritoriale si
Conferintei Nationale, expirarea termenului de depunere a amendamentelor
(august – luna concedii), pozitia filialelor, unele nemultumite din cauza
cheltuielilor. Va fi elaborat un document privind pozitia Filialei Bucuresti fata
de organizarea conferintelor (grup de lucru 3 membri Colegiul Director
Teritorial + avocat), documentul va fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului de
Conducere teritorial convocat in regim de urgenta marti 20 septembrie 2011 si
va fi transmis catre O.A.R.
3) Pregatirea Conferintei Filialei Bucuresti – membri colegiului vor elabora
proiectul de Regulament al Filialei bucuresti care va fi supus aprobarii
Conferintei Teritoriale.
4) Se prezinta situatia sediului filialei: Blanari 2 stationeaza, a fost propusa
inchirierea unui spatiu in Calea Grivitei – se vor prezenta planuri de amenajare si
costuri, exista propunerea achizitionarii unui imobil pe str. Calderon (linga cel
achizitionat de UAR) si propunerea UAR de acordarea unui imprumut filialei in
acest sens – imobilul va fi vizitat de membri Colegiului Director Teritorial.
5) S-a prezentat invitatia Camerei Arhitectilor din Sofia de participare a unei
delegatii a OAR Bucuresti la un eveniment care urmeaza sa fie organizat in
decembrie la Balcic – se aproba participarea unei delegatii de 2 persoane (sau 3
daca vom prezenta Anuala).
6) Membri prezenti sint informati ca in sedinta Consiliului National s-a votat
suplimentarea banilor pentru proiecte culturale pentru anul 2011 – se vor face
demersuri pentru sanctionarea comisiei de acordare a finantarii.
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