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Sedinta Consiliului Teritorial de Conducere

T: +40 (0)241 520 443
F: +40 (0)241 520 443
E: oar_cta@yahoo.com
W: www.oardobrogea.ro

Proces - verbal
23.03.2018

Locația: Universitatea ”Andrei Șaguna”, Constanta
Sedința a început la ora 11:00.
Participanti: Arh. Alexandru Bălan, presedinte; arh. Alinta Isacovvicepresedinte; arh. Ignis Duvagi- vicepresedinte; arh. Sorin
Vatamaniuc- trezorier; arh. Serghei Petrov, arh. Dragos Marcu, arh.
Marian Gabriel Bâtă, arh. Cristian Bodgan Marcu- (telefon), arh. Adnan
Memet- (e-mail).
Se aprobă ordinea de zi.
Ședinta începe cu propunerea dnei arh. Ignis Duvagi de modificare a
condițiilor de întrunire a cvorumului dupa modelul celelorlalte filiale
(mai exact dupa modelul Filialei București).
Se hotărăște transmiterea convocării Conferinței Teritoriale, conform
Regulamentului, cu 45 de zile înainte de conferință.
Se trece la punctul (2) de pe ordinea de zi si se stabilește comisia de
organizare a Conferinței Teritoriale, fiind desemnați următorii: arh.
Alinta Isacov, arh. Cristian Bogdan Marcu, arh. Dragoș Marcu, lista
este în continuare deschisă pentru eventuale înscrieri.
Se trece la punctul următor (3) și se discută calendarul Conferinței
Teritoriale, acesta este stabilit conform Regulamentului și urmează să
fie adus la cunoștința membrilor și a Ordinului, după cum urmează:


28 martie - convocarea Conferintei Teritoriale din 12 mai 2018



04 aprilie - anunțarea calendarului, a ordinii de zi si a
rapoartelor: presedintelui, vicepresedintilor si a comisiilor,
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precum și încarcarea documentelor pe site în cadrul rubricii
”Transparență decizională. Documente în dezbaterea membrilor
filialei”;


18 aprilie - termen limită de transmitere a amendamentelor
(convocarea Consiliului Teritorial în vederea analizării
amendamentelor);



20 aprilie - informarea amendamentelor în urma analizării lor de
către Consiliul Teritorial de Conducere;



27 aprilie - termen limită pentru depunerea candidaturilor;



30 aprilie - validarea candidaților;



02 mai - afișarea candidaților pe site (cereri + CV si scrisori de
intentie) în cadrul rubricii ”Transparența decizională”.

Sedința continuă cu următoarele puncte (4) și (5) privind propunerea
de modificare a taxei de luare în evidență a proiectelor si, respectiv, de
înființare a unei taxe suplimentare pentru Casa Arhitectului. Părerea
celor prezenți a fost că aprobarea acestor hotărâri ar stârni
nemulțumirea membrilor filialei.
Dna arh. Veronica Pribeagu consideră că aceste hotărâri ar trebui
luate de către următoarea conducere, în timp ce dna arh. Alinta Isacov
este de părere că acestea ar trebui să fie dezbatute mai întâi de toți
membrii și apoi luată o decizie finală.
Arh. Adnan Memet si-a sustinut punctul de vedere referitor la
subiectele propuse pe ordinea de zi prin e-mail si a transmis
urmatoarele: ”Regulamentul național nu permite majorarea taxei peste
50 de lei/dovada fără o aprobare în Consiliul National, fapt ce ar face
ilegala măsura majorării, în cazul taxei suplimentare, votez împotriva
deoarece sunt profund dezamăgit în ceea ce privește gestionarea
concursului Casei Arhitectului de către OAR FD”.
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Prin urmare, se decide postarea acestor propuneri pe site ca
material de dezbatere pentru Conferința Teritorială sub forma unui
sondaj de opinie.

Arh. Petrov Serghei consideră ca ar trebui să se efectueze un calcul
financiar pentru restaurarea clădirii existente și a extinderii, pentru a
face o evaluare a proiectului, si este de părere ca anexa nu merită să
fie consolidată. Arh. Sorin Vatamaniuc propune asocierea cu o forță
financiară care să poată să suporte o parte din cheltuieli.
In urma dezbaterilor se hotărăște, în unanimitate, reformularea
propunerilor și solicitarea unui punct de vedere al membrilor, iar în
funcție de numărul parerilor pro și contra primite de la membri, se va
hotărî demararea unui plan de pornire a lucrărilor, în principal
etapizarea acestora (de ex.: etapa I de punere în funcțiune a casei
principale/ etapa a II - a urmând să se stabilească de catre viitoarea
conducere). In acest sens se va face mai întâi o prezentare a situatiei
financiare actuale și a unui necesar de bani pentru fundamentare de
către arh. Alexandru Bălan, in urma careaia se va elabora o schema
de etapizare.
Pentru continuarea discuțiilor se convoacă sedința Consiliului Teritorial
de Conducere pentru ziua de vineri, 30.03.2018.
Sedința se încheie la ora 13:00.

Intocmit de
Simona Olteanu
secretar executiv
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