
       CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL 
 

   SINTEZA 

           dezbaterilor din reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial 

        joi 02 decembrie 2010 

 

Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial s-a desfasurat joi 03 

decembrie 2010, incepind cu ora 16:00, in Sala de Consiliu aflata la etajul 1 al 

Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti. 

Sedinta Consiliului de Conducere Teritorial din 02 decembrie 2010 a fost 

a VII-a pe anul in curs fiind a III-a intilnire a Consiliului nou ales in Conferinta 

Teritoriala a Filialei Bucuresti a O.A.R. din 06 mai 2010.  

Intilnirea a fost statutara, la reuniune fiind prezenti 17 membri.  

Conform ordinei de zi, au fost discutate urmatoarele: 

- Scurta prezentare a unei noi aplicatii dedicata dezbaterii pe internet a 

subiectelor supuse aprobarii Consiliului de Conducere Teritorial de catre membri 

consiliului. Lansarea aplicatiei a fost votata in unanimitate de cei prezenti. 

- Prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, Presedintele Filialei Bucuresti a O.A.R. 

a prezentat o scurta informare privind activitatea Colegiului Director in perioada 

25 iunie ( reuniune Consiliu Teritorial) – 02 decembrie 2010.  

- Arh. Crisan Atanasiu, vicepresedinte Trezorier, a prezentat proiectul de 

Buget al Filialei Bucuresti a O.A.R. pentru anul 2010. Proiectul de Buget pentru 

2010 a fost transmis membrilor Consiliului Teritorial spre analiza, prin e-mail, 

vineri 26 noiembrie 2010. Prezentarea proiectului a fost urmata de dezbateri. 

In cadrul discutiilor s-a solicitat votul celor prezenti pentru continuarea 

contractului de asigurari profesionale. S-a votatat prelungirea contractului de 

asigurari profesionale pentru membri filialei avind cotizatia achitata la zi cu 12 

voturi pentru, 1 vot impotriva si 1 abtinere (14 membri prezenti in sala in 

momentul votului). S-a procedat la corectarea proiectului de Buget propus de 

Colegiul Director. 

In finalul reuniunii s-a supus la vot proiectul de Buget al Filialei pentru 

anul 2010 care a fost aprobat in unanimitate cu 16 voturi pentru.   

03 decembrie 2010             Secretar Executiv: 
                 arh. Cornelia Burcus 
 
Anexam Informarea privind activitatea Colegiului Director in perioada 

25 iunie – 02 decembrie 2010 corectata in urma dezbaterilor. 
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