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         COLEGIUL  DIRECTOR TERITORIAL 

         SINTEZA 

                       dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial 

                                            marti 6 mai 2014, ora 16:00 

 

 Reuniunea Colegiului Director Teritorial a avut loc marti 6 mai 2014,                                            

inc  incepind cu  ora 15:30. 

 Au participat: - prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, Presedinte 

   - arh. Alexandru Panaitescu, Vicepresedinte 

   - arh. Mihai Ene, Vicepresedinte 

   - arh. Crisan Atanasiu, Trezorier 

   - arh. Cornelia Burcus, Secretar Executiv 

 

 Reuniunea a avut ca subiect pregatirea Conferintei Teritoriale de alegeri a Filialei 

Bucuresti a O.A.R. si a avut ca invitati membrii Comitetului de Organizare a conferintei 

  - prof. dr. Arh. Stefan Scafa Udriste, Presedinte 

  - arh. Cristina Olga Gociman, membru 

  - arh. Luminita Patron, membru 

 S-au discutat urmatoarele: 

 - Conditiile in care conferinta este legal constituita conform prevederilor 

Regulamentului de organizare si functionare a Filialei Bucuresti a O.A.R.: la prima 

convocare conferinta este regulamentar constituita in prezenta majoritatii simple a 

membrilor cu cotizatia achitata la zi, aprox. 1000 persoane; daca la prima convocare nu se 

intruneste cvorumul de 1000 membri prezenti, la  a doua convocare conferinta are loc in 

prezenta membrilor prezenti – anuntul va fi facut de presedintele comitetului de 

organizare; conform Regulamentului, a doua convocare se face in maxim 24 de ore. 

 - S-a stabilit ca prezenta membrilor la lucrarile conferintei sa fie monitorizata pe 

intreaga durata a zilei. 

 - S-a hotarit distribuirea buletinului de vot pentru presedinte, al doilea tur de scrutin 

(daca este cazul), prin inregistrare pe lista participantilor (nu va fi in mapa pe care 

participantii la conferinta o primesc la inregistrare si care contine buletinele de vot, 

inclusiv pentru functia de presedinte, primul tur de scrutin. 

 - Prezidiul conferintei pentru prima sesiune de lucrari (prezentare rapoarte) si 

pentru a doua sesiune (prezentare candidati si votare) va fi asigurat de presedinte si 

membri Colegiului Director Teritorial; moderatorul celor doua sesiuni va fi domnul prof. 

dr. arh. Mircea Ochinciuc. 

   

  

          

 8 mai 2014               prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc 

          Presedinte O.A.R. Bucuresti 
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