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Reuniunea Consiliului de Conducere Teritorial s-a desfasurat luni 09
decembrie 2013, incepind cu ora 16:30, la sediul Filialei Bucuresti a O.A.R.
(extindere portic).
Intilnirea a fost statutara, la reuniune fiind prezenti 17 membri.
1. Arh. Crisan Atanasiu, vicepresedinte Trezorier, a prezentat pe scurt,
proiectul de Buget al Filialei Bucuresti a O.A.R. pentru anul 2014. S-a precizat
ca proiectul de Buget pentru anul 2014 este un buget restrins – s-au facut
economii mari de la mai multe capitole banii rezultati fiind prevazuti in capitolul
dedicat amenajarii si consolidarii noului sediu al filialei – imobil str. Sf.
Constantin nr. 32, sect. 1, Bucuresti (in anul 2014, dupa incheierea concursului
si atribuirea proiectului cistigatorului premiului I, va fi deschis santierul).
Proiectul de Buget pentru 2013 a fost transmis membrilor Consiliului Teritorial
spre analiza, prin e-mail, joi 05 decembrie 2013. Prezentarea proiectului a fost
urmata de dezbateri.
Discutiile au abordat mai multe puncte cuprinse in Bugetul 2014:
pastrarea asigurarilor profesionale (negocierea unei rate mai mici cu pastrarea
limitei), infiintarea unui birou de presa, proiectele culturale si editoriale propuse,
propunerea ca ordinul sa sustina activitatea profesionala a membrilor,
propunerea ca ordinul, prin pozitia sa, sa genereze proiecte, infiintarea unui grup
de lucru care sa intervina asupra modului in care sint organizate licitatiile,
demersuri catre Comisia Europeana legate de proiectele realizate cu bani
europeni in sensul cresterii aprecierii valorii proiectului.
Proiectul de Buget al Filialei Bucuresti pentru anul 2014 a fost supus
votului celor prezenti fiind adoptat in unanimitate cu urmatoarele amendamente:
mentinerea asigurarilor profesionale (minim 6 luni), infiintarea unui grup de
lucru pe probleme profesionale, micsorarea sumei alocate biroului de presa.
2. Prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, presedintele O.A.R. Bucuresti, a
prezentat stadiul pregatirii concursului privind amenajarea noului sediu al
filialei: faptul ca este deschis tuturor membrilor O.A.R., lansarea concursului la
inceputul anului 2014, in jurul datei de 7 ianuarie.
Cei prezenti au subliniat importanta concursului si responsabilitatea
filialei avind in vedere contestarea rezultatelor altor concursuri. S-a propus ca
biroul de presa nou infiintat sa se ocupe de promovarea concursului si a
rezultatelor acestuia.
3. membrii Consiliului de Conducere Teritorial au aprobat rectificarea
Bugetului pentru anul 2013.
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