
          CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL 
 

   SINTEZA 

            dezbaterilor din reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial 

      joi 01 noiembrie 2012 

 

Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial s-a desfasurat joi 01 

noiembrie 2012, incepind cu ora 16:00, in Sala de Consiliu a Universitatii de 

Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti. 

Intilnirea a fost statutara, la reuniune fiind prezenti 16 membri. 

Au fost invitati sa participe, la punctul 5 al Ordinei de Zi, membrii 

Filialei bucuresti care fac parte din Consiliul de Conducere National fara a fi 

membri in Consiliul de Conducere Teritorial.  

Au fost discutate urmatoarele subiecte:  

 1. S-a prezentat activitatea Colegiului Director Teritorial. 

Rapoartele de activitate intocmite de membri Colegiului Director 

Teritorial au fost transmise din timp prin e-mail membrilor Consiliului de 

Conducere Teritorial spre consultare.  

Prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, Presedinte al Filialei Bucuresti a O.A.R., 

prezinta celor prezenti completari la rapoartele de activitate mentionate. 

 2. Presedintele solicita celor prezenti propuneri pentru proiectul de Buget 

al Filialei Bucuresti pentru anul 2013. 

 Deasemenea, solicita, din partea celor care doresc, articole care sa fie 

publicate in pagina pusa la dispozitie Filialei Bucuresti de ziarul Puterea. 

 3. Arh. Emil Ivanescu, Vicepresedinte O.A.R. Bucuresti, a prezentat 

propuneri pentru tematica si perioada de desfasurare a Anualei 2013.   

 4. Membrii prezenti au fost informati despre dorinta filialei de infiintare 

a unei edituri proprii si le-au fost solicitate propuneri de titluri pentru 

completarea planului editorial. 

 5. Prof. Dr. Arh. Mircea Ochinciuc a prezentat oportunitatea 

achizitionarii, cu ajutorul O.A.R. National, a unui nou sediu pentru filiala – 

imobil str. Spatarului - si a solicitat celor prezenti acordul pentru continuarea 

demersurilor pentru achizitionarea acestuia. 

 Membri Consiliului de Conducere National prezenti la reuniune au fost 

rugati insistent sa participe la reuniunile programate pentru sprijinirea 

demersurilor filialei. Deasemenea, au fost informati ca O.A.R. urmeaza sa puna 
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la punct procedura de eliminare din acest for de conducere a membrilor cu mai 

mult de 3 absente consecutive. 

 Prezentarea a fost urmata de discutii pro si contra achizitionarii 

imobilului. Reuniunea s-a incheiat cu acordul continuarii demersurilor pentru 

achizitionarea unui nou sediu.  

  

04 decembrie 2012               prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc 
        Presedinte O.A.R. Bucuresti 
 
 
 
           
              arh. Cornelia Burcus 
     Secretar Executiv 


