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Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial s-a desfasurat marti 20
septembrie 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 20 de membri.
Principala tema pusa în discuția Consiliului, conform Ordinei de Zi, a
fost solicitarea unei intilniri urgente cu arh. Serban Tiganas, Presedinte O.A.R. si
membrii Colegiului Director National in vederea clarificarii mai multor
probleme legate de organizarea Conferintei Teritoriale: pregatire materiale,
termen, buget. Au fost discutate materialele supuse dezbaterii si aprobarii
conferintelor teritoriale:
- Regulamentul de organizare si functionare a O.A.R.
- Regulamentul cadru privind infiintarea, organizarea si
functionarea filialelor teritoriale ale O.A.R.
- Codul deontologic al profesiei de arhitect.
Membri prezenti au pus in discutie intirzierea cu care au fost transmise
catre filiale proiectele documentelor enumerate – 7 septembrie 2011 – si, legat
de aceasta, dificultatea transmiterii catre membri filialei in asa fel incit acestia sa
poata formula amendamente in termenul prevazut si sa poata vota documentele
in cunostinta de cauza.
Au fost discutate, deasemenea, problemele financiare ale filialei legate de
organizarea unei conferinte care nu a fost prevazuta in bugetul 2011 – O.A.R. a
anuntat organizarea conferintelor prin Hotarirea Consiliului National din 30 mai
2011.
Totodata, membii consiliului au fost informati despre problemele
financiare create de refuzul O.A.R., incepind din 2011, de a aproba organizarea
Anualelor ca proiecte culturale.
Cei prezenti au fost de acord cu solicitarea unei intilniri urgente cu
conducerea O.A.R. O parte a celor prezenti si-a afirmat disponibilitatea de a
participa la discutii alaturi de membrii Colegiului Director Teritorial.
Arh. Adrian Soare, membru al Consiliului Director Teritorial si
Vicepresedinte O.A.R. a prezentat un cuvint de salut din partea domnului arh
Serban Tiganas, Presedinte O.A.R. prin care acesta isi exprima disponibilitatea
privind dialogul cu forurile de conducere ale Filialei Bucuresti.
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