CONFERINŢA FILIALEI BUCUREŞTI
A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
sâmbătă, 12 mai 2018

Str. Sf. Constantin nr.32
Sector 1, 010219 București

ORDINEA DE ZI
800– 900 Înregistrarea participanților:
- legitimarea cu C.I., B.I., legitimație O.A.R.
- distribuire mape
- primire invitați

T: +40 (0)21 303 9226
F: +40 (0)21 315 5066
E: secretariat@oar-bucuresti.ro
W: www.oar-bucuresti.ro

900 – 905

- Informare privind constituirea statutară a Conferinței – Comitetul de organizare
- Anunț: în cazul în care nu se întrunește cvorumul la prima convocare, respectiv1205
membri reprezentând majoritatea simplă (jumătate+1 din 2408 membri cu cotizația
achitată la zi), se anunță a doua convocare online a tuturor membrilor și noua oră de
începere a Conferinței, la 60 de minute după convocarea online.

905 – 1000

- Pauză de cafea – se recomandă consultarea candidaturilor afișate în foyerul sălii

1005 – 1010
- Comitetul de organizare, prin arh. Mihai Ene, prezintă numărul de
participanți înregistrați la a doua convocare.
- Declară conferința - constituită din membrii prezenți – statutară.
- Anunță deschiderea Sesiunii I a Conferinței.
- Invită prezidiul să ia loc.
SESIUNEA I
Prezidiu:- arh. Șerban Sturdza – Președinte Filiala București a O.A.R.
- Colegiul Director al Filialei Teritoriale București a O.A.R.
Moderator - arh. Șerban Sturdza
1010- 1020
1020 - 1030

- Cuvânt de deschidere – arh. Șerban Sturdza
- Cuvânt invitați

1030 – 1045

- Aprobarea Ordinii de Zi a Conferinței Teritoriale București - vot deschis
-Propuneri și alegere prin vot deschis al Conferinței Teritoriale pentru:
- Secretariatul Conferinței - 3 persoane
- Comisia de numărare a voturilor
- Informare privind lista delegaților Filialei București la ConferințaNațională și procedura
de selecție a candidaților (tăiere poziții)
- Anunț: deschiderea listei cu înscrieri pentru luări de cuvânt ale membrilor filialei pe
marginea activității forurilor de conducere în legislatura 2014-2018; înscrierile se pot face
până la ora1115.

1045– 1115

- Raportul Consiliului Teritorial - arh. Șerban Sturdza, Președinte
- Raportul privind activitatea financiar-contabilă pe perioada 2014–2017și
trimestrul I/2018 - arh. Iulius Cristea, Trezorier
- Raportul Comisiei de Cenzori - arh. Teodor Zoran – Președintele Comisiei
Teritoriale de Cenzori
- Raportul Comisiei de Disciplină – arh. Cristian Rădulescu – Președintele
Comisiei Teritoriale de Disciplină
- Luări de cuvântale membrilor filialei pe marginea activității forurilor de conducere în
legislatura 2014-2018
-Validarea activității forurilor de conducere în legislatura 2014-2018 și descărcarea de
sarcini - vot deschis
- Pauză de prânz

1115 – 1245
1245 – 1300
1300 – 1330

SESIUNEA a II-a

Prezidiu: Comitetul de organizare

- arh. Adrian Spirescu
- arh. Gheorghe Pătrașcu
- arh. Mihai Ene

Moderator –arh. Gheorghe Pătrașcu
1330 – 1340
1340 – 1350
1350 – 1420

1420 – 1510

- Raportul Comisiei de validare a candidaturilor
- Validarea listei candidaților pentru Consiliul Național al O.A.R. – vot deschis
- Prezentarea nominală a candidaţilor pentru:
- Consiliul de Conducere Teritorial
- Comisia Teritorială de Cenzori
- Comisia Teritorială de Disciplină
- Prezentare candidatură proprie și răspuns la cel mult 3 întrebări din sală pentru candidaţii
la funcţia de Președinte

1510– 1540

- Votarea candidaților pentru Președintele Filialei Teritoriale București a O.A.R. (turul I), Consiliul
Teritorial, Comisia Teritorială de Disciplină și Comisia Teritorială de Cenzori – vot secret

1540 – 1740

- Numărarea voturilor pentru Președintele Filialei București a O.A.R., turul I - Comisia de
numărare a voturilor
- Anunțarea rezultatelor turului I pentru alegerea Președintelui - Comisia de numărare a
voturilor
- Distribuirea buletinelor de vot pentru Președinte, turul II
- Votarea candidaților pentru Președintele Filialei București a O.A.R., turul II - vot secret
- Numărarea voturilor – Comisia de numărare a voturilor
- în timpul numărării voturilor, pauză de cafea

1740 – 1750

- Raportul comisiei de numărare a voturilor pentru forurile de conducere ale Filialei
Teritoriale București a O.A.R. și delegații la Conferința Națională

1750 – 1800

- Hotărârile Conferinței Teritoriale privind rezultatul votului pentru Președintele Filialei
Teritoriale București a O.A.R., Consiliul Teritorial, Comisia Teritorială de Disciplină și Comisia
Teritorială de Cenzori

1800–1810

- Cuvântul Președintelui nou ales al Filialei Teritoriale București a O.A.R.

1900–1930

- Închiderea Conferinței Teritoriale – Paharul de șampanie

mai 2018

CONSILIUL DE CONDUCERE O.A.R. BUCUREŞTI

