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SINTEZA
dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial
miercuri 28 noiembrie 2006
In sedinta Colegiului Director Teritorial desfasurata miercuri 28 noiembrie 2006,
ora 15:00, au fost discutate urmatoarele probleme:
- Prof. Dr. Arh. Mircea Ochinciuc-Presedinte O.A.R. Bucuresti, impreuna
cu arh. Dan Marin-Vicepresedinte, prezinta discutiile purtate in intilnirea
organizata marti 28 noiembrie de Inspectoratul de Stat in Constructii, in calitate
de initiator, pentru prezentarii proiectului Codului Constructiilor. Pe linga alti
participanti, la intilnire au fost prezenti si reprezentanti ai O.A.R. national,
U.A.U.I.M. si R.U.R.. S-a precizat faptul ca proiectul de lege a fost intocmit fara
consultarea prealabila a organizatiilor profesionale din domeniul arhitecturii,
preluandu-se selectiv articole din Legea 184/2001 privind exercitarea profesiei
de arhitect (republicata), lege care prin aparitia acestui Cod va fi abrogata.
In vederea prezentarii unei pozitii oficiale fata de aceasta initiativa, O.A.R.
Bucuresti va organiza consultari cu O.A.R. national, R.U.R., U.A.R. si cu
M.T.C.T. si M.C.C.
- S-a hotarit reluarea ciclului de discutii purtate de membrii Colegiului
Director Teritorial cu primarii si arhitectii sefi din Primariile de sector in vederea
stabilirii unor relatii de colaborare. Reprezentantii filialei vor propune
organizarea de concursuri de arhitectura in colaborare cu primariile de sector.
- Prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc- Presedinte O.A.R. Bucuresti, impreuna
cu arh. Dan Marin-Vicepresedinte, au fost mandatati sa participe la intilnirea
organizata vineri 08 decembrie de reprezentantii firmei Trigranit pe tema
proiectului Esplanada. Reprezentantii O.A.R. Bucuresti vor sustine participarea
arhitectilor bucuresteni la elaborarea acestui proiect.
- S-a aprobat editarea unei variante on-line a buletinului informativ
"A&B", varianta care va fi accesibila in format PDF pe site-ul filialei: www.oarbucuresti.ro. Membrii filialei vor fi invitati, in scris, sa opteze pentru una din cele
doua variante de acces la buletin: varianta tiparita primita prin posta sau varianta
in format electronic care poate fi consultata sau descarcata de pe site.
- S-a hotarit prezentarea proiectului privind realizarea unui DVD despre
arhitectura Bucurestiului in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile din
partea Administratia Fondului Cultural National care anunta lansarea sesiunii de
finantare AFCN 2/2006, respectiv acorda finantari nerambursabile pentru
proiecte culturale cu derulare in intervalul 15 martie - 30 octombrie 2007.
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