
          CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL 
 

   SINTEZA 

            dezbaterilor din reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial 

      luni 05 decembrie 2011 

 

Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial s-a desfasurat luni 05 
decembrie 2011, 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. 
Arh. Crisan Atanasiu, vicepresedinte Trezorier, a prezentat pe scurt, 

proiectul de Buget al Filialei Bucuresti a O.A.R. pentru anul 2012. Proiectul de 
Buget pentru 2012 – proiect buget filiala, proiect buget proiecte culturale din 
legea timbrului de arhitectura si proiect buget oficiului economic al filialei. 
Prezentarea proiectului a fost urmata de dezbateri. 

Discutiile au abordat mai multe puncte cuprinse in Bugetul 2012: 
bugetului Comisiei Teritoriale de Disciplina, fondurile prevazute pentru 
deplasari in strainatate si organizare de concursuri de arhitectura – vezi Jilava 
Fort 13. Au fost discutate proiectele de buget pentru proiecte culturale (finantare 
Anuala, catalog Anuala, publicare carti Paidea) si proiectul bugetului oficiului 
economic (activitati care sa completeze finantele filialei – stand carte, organizare 
de activitati cu arhitectii fara drept de semnatura derulate prin oficiu, 
demersurile filialei in vederea convingerii O.A.R. de a finanta anualele 
organizate de filiale din fondurile de timbru prin dedicarea unui procent din 
suma totala: proiecte culturale anuale).  

Proiectul de Buget al Filialei Bucuresti pentru anul 2012 a fost supus 
votului si aprobat in unanimitate cu 16 voturi pentru.  

In finalul discutiilor, dl. prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, Presedinte 
O.A.R. Bucuresti a prezentat celor prezenti propunerea Colegiului Director 
Teritorial privind solicitarea O.A.R. de participare la organizarea Balului 
Arhitectilor 2012: va fi transmisa o adresa oficiala prin care filiala propune 
organizarea balului in Bufetul de la sosea – autor Ion Mincu ( anul 2012 este 
declarat anul Ion Mincu). De asemenea, s-a propus organizarea unor manifestari 
dedicate anului Ion Mincu in Aula Academiei Romane, propunere acceptata de 
cei prezenti.  
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