
 
 

 
 

 

CONSILIUL DE CONDUCERE TERITORIAL 
 

1. Numărul membrilor Consiliului teritorial de conducere, potrivit art. 25 alin. (1) din Regulamentul de 
funcţionare al filialei, este: 
- între 150 şi 200 membri – 10 membri, 
- potrivit art. 25 alin. (2), cel puţin 2/3 din numărul membrilor vor fi arhitecţi cu drept de semnătură; 
- conform prevederilor alin. (3) componenţa Consiliului de conducere va asigura reprezentativtatea 
proporţională a membrilor fiecărui judeţ care face parte din filială. La data pregătirii conferinţei teritoriale 
(10 martie 2010) numărul total al mebrilor din Filiala Sibiu Vâlcea este de 189 persoane, din care: 137 
arhitecţi din Sibiu şi 52 arhitecţi din Vâlcea. Prin urmare reprezentarea proporţională a membrilor 
Consiliului de conducere teritorial al Filialei Teritoriale Sibiu-Vîlcea se va asigura astfel: 7 membri din 
judeţul Sibiu + 3 membri din judeţul Vâlcea. 
2. Condiţii de eligibilitate care trebuie îndeplinite de candidaţi sunt cele prevăzute la art. 27 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a O.A.R.: 
- să nu fie în una din situaţiile de incompatibiliate prevăzute la punctul 3 din  prezenta anexă; 
- fără abateri disciplinare în ultimii 8 ani; 
- să aibă cotizaţia plătită la zi. 
3. Potrivit art. 27 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a O.A.R., funcţia de membru în 
Consiliul teritorial de conducere este incompatibilă cu cea de membru într-o altă comisie atât în cele ale 
Ordinului cât şi în cele ale filialelor. 
4. Candidaturile: 
- sunt individuale şi se depun personal sau prin poştă la secretariatul filialei; 
- vor fi afişate la sediul filialei cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei.  
5. Data limită de depunere a candidaturilor este: 26 martie 2010. 
6. Persoanele alese în Consiliul teritorial de conducere au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori 
consecutiv. 
 

PREŞEDINTELE FILIALEI 
 

1. Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii pentru funcţia de preşedinte, potrivit prevederilor art. 
27 alin (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR: 

a) Să fie arhitect cu drept de semnătură; 
b) Fără abateri disciplinare în ultimii 8 ani; 
c) Să aibă cotizaţia plătită la zi.  

2. Incompatibilităţi, potrivit prevederilor art. 27 alin (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
OAR: 

a) Să nu fie membru în comisia teritorială de disciplină sau de cenzori. 
b) Să nu fie membru în Comisia naţională de disciplină sau în Comisia de cenzori a OAR. 

3. Lista candidaţilor pentru preşedinţia filialei, potrivit prevederilor art. 28 alin (5) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a OAR :  

a) Se întocmeşte o singură listă.  
b) Candidaţii pentru funcţia de preşedinte al filialei pot figura şi pe lista Consiliului teritorial, 

Comisiei teritoriale de disciplină sau a Comisiei de cenzori a filialei. 
4. Data limită de depunere a candidaturilor este: 26 martie 2010. 
6.    Preşedintele filialei are mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori consecutiv. 

 

[ANEXA - detalii legate de depunerea candidaturilor] 



 

 

 
COMISIA TERITORIALĂ DE DISCIPLINĂ 
 
1. Numărul membrilor Comisiei teritoriale de Disciplină este, potrivit art. 91 alin. (1) lit. a din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a O.A.R., de 5 membrii, din care 3 titulari şi 2 supleanţi. 
- potrivit art. 91 alin. (2), cel puţin 2/3 din numărul membrilor vor fi arhitecţi cu drept de 
semnătură; 

2. Condiţiile care trebuie îndeplinite:  
- potrivit prevederilor art. 92 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a O.A.R., membrii 
comisilor teritoriale de disciplina se aleg de conferinţa teritorială dintre arhitecţii cu o vechime de 
minim 10 ani în profesie. 
- fără abateri disciplinare; 
- să aibă plata la zi a cotizaţiei. 
3. Incompatibilităţi, potrivit prevederilor art. 27 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
O.A.R.: 
- să nu fie preşedinte al O.A.R. sau al filialei; 
- să nu fie membru al Consiliului aţional sau al Consiliului teritorial al filialei; 
- să nu fie membru al Comisiei naţionale de disciplină; 
- să nu fie membru al Comisiei de cenzori a O.A.R. sau al comisiei teritoriale de cenzori. 
4. Candidaturile: 
- sunt individuale şi se depun personal sau prin poştă la secretariatul filialei; 
- vor fi afişate la sediul filialei cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei.  
5. Data limită de depunere a candidaturilor este: 26 martie 2010. 
6. Persoanele alese în Comisia teritorială de disciplină au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori 
consecutiv. 
 
 

 
COMISIA TERITORIALĂ DE CENZORI 
 
1. Potrivit art. 42 alin. (1) din Regulamentul de funcţionare al filialelor, este formată din: 
a) 3 membri titulari; 
b) 2 supleanţi. 
2. Incompatibilităţi, potrivit prevederilor art. 27 alin (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

OAR: 
a) Să nu fie preşedinte OAR. 
b) Să nu fie preşedinte al filialei. 
c) Să nu fie membru al Consiliului naţional. 
d) Să nu fie membru al consiliului teritorial al filialei. 
e) Să nu fie membru al Comisiei naţionale de disciplină. 
f) Să nu fie membru al comisiei teritoriale de disciplină a filialei. 

3. Candidaturile: 
- sunt individuale şi se depun personal sau prin poştă la secretariatul filialei; 
- vor fi afişate la sediul filialei cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei.  
4. Data limită de depunere a candidaturilor este: 26 martie 2010. 
5. Persoanele alese în Comisia teritorială de disciplină au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori 
consecutiv. 
 
 


