
           ANEXA 4 
 
     CONFERINTA FILIALEI TERITORIALE BUCURESTI  
          A ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA 
     Bucuresti 06 mai 2010 

 
 CONDITIILE, INCOMPATIBILITATILE SI MODUL DE INTOCMIRE 
 A LISTEI CANDIDATILOR PENTRU PRESEDINTIA FILIALEI 
 BUCURESTI A O.A.R 
 
 
 Articolul 25  din Regulamentul de organizare si functionare a Filialei 
 Bucuresti a O.A.R. prevede pentru candidatura la functia de Presedinte al Filialei 
 Bucuresti a O.A.R. urmatoarele: 
 
 Art. 25 al.(4): Conditii de vechime in profesie: un candidat pentru functia de
 Presedinte al Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. va avea minim 10 ani 
 vechime in profesie; 

 
 Art. 25 al.(5): Incompatibilitati: un candidat pentru functia de Presedinte al 
  Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. va respecta urmatoarele conditii:  
  - sa nu fie Presedinte al O.A.R. central;   

- sa nu fie membru al Comisiei Teritoriale de Disciplina sau al Comisiei 
Nationale de Disciplina; 
- sa nu  fie membru al Comisiei Teritoriale de Cenzori sau  al Comisiei 
Nationale de Cenzori; 

 
Art. 25 al.(6): Candidaturile vor fi afişate la sediul filialei cu cel puţin 7 zile 
înainte de data conferinţei. 
 
Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ de candidaţii pentru funcţia de 

preşedinte, potrivit prevederilor art. 26 al.(2) din Legea 184/2001, republicată, şi art.25 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Filialei Bucuresti a OAR: 

a) Să fie arhitect cu drept de semnătură. 
b) Să nu fi îndeplinit două mandate consecutiv în funcţia de preşedinte al 

Filialei Bucuresti a OAR. 
c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 8 ani. 
d) Să aibă cotizaţia plătită la zi, inclusiv pentru anul 2010. 

 
Lista candidatilor la functia de Presedinte al Filialei Bucuresti a O.A.R.: 

 a) Se intocmeste o singura lista cu toti candidatii la functia de presedinte al 
Filialei Bucuresti a O.A.R. 
 b) Candidatii la functia de presedinte al Filialei Bucuresti a O.A.R. pot figura pe 
lista Consiliului de Conducere Teritorial sau pe lista Comisiei Tritoriale de Disciplina sau 
pe lista Comisiei Teritoriale de Cenzori. 
 
 Precizari: 

In cazul în care arhitectul care a fost ales în funcţia de preşedinte al Filialei 
Bucuresti a OAR şi în una dintre cele două comisii teritoriale (de disciplină sau de 
cenzori) incompatibilitatea se rezolvă în cadrul Conferinţei Teritoriale. 
 
 Data limita de depunere a candidaturilor este miercuri 28 aprilie 2010, ora 16:30, 
la sediul Filialei Bucuresti a O.A.R. (str. Academiei nr. 18-20, sect. 1, Bucuresti).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORDINUL 
ARHITECŢILOR DIN  

ROMÂNIA 
 

FILIALA 
TERITORIALA  
BUCUREŞTI 

 
Str. Academiei  

nr. 18-20 
Tel./Fax 

303 92 26 
307 71 63 

 
E-mail 

oarbuc@rdsmail.ro 


