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HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAŢIONAL 

NR. _141_ DIN _31.01.2022_ 

 

În temeiul prevederilor art. 27 alin. (1)  lit a) , art. 29 alin. (1) din Legea 184/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 6 şi art. 12 alin. (1) din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 704 
din 13 august 2018,  

 Consiliul naţional al Ordinului Arhitecţilor din România, întrunit în ședință ordinară în data 
31 ianuarie 2022, emite următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. (1) Se aprobă organizarea și desfăşurarea Conferinţei naţionale ordinare a Ordinului 
Arhitecţilor din România pentru zilele de 01.07.2022 - 02.07.2022. 

(2)   Lucrările Conferinței naționale ordinare se vor desfășura la București. 

(3)  Sunt delegați ai filialelor membrii acestora care au fost desemnați la conferinţele teritoriale. 

(4) Filialele vor desemna prin vot un număr de delegați cu drept de a reprezenta filiala la Conferinţa 
naţională, proporțional cu numărul membrilor filialei, astfel: 

a) un delegat la 20 de membri; 
b) un supleant la 10 membri delegați. 

 
 

Art. 2. Scopul organizării Conferinței naţionale este: 

a) alegerea forurilor de conducere ale Ordinului, în  conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. 
c)-e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din 
România; 

b) revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a OAR; 

c) revizuirea Regulamentului CADRU privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
filialelor teritoriale ale OAR; 

d) recalibrarea taxelor și cotizațiilor percepute de către OAR; 

e) organizarea aparatului administrativ al OAR. 

  
Art. 3 – Comitetul de organizare a Conferinţei este format din: 
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1) arh. Yvonne Toader, titular    
2)  arh. Anca suhov, titular    
3)  arh. Alexandru Răuță, titular   
4)  arh. Valentin Onișoru, supleant 
5)  arh. Vlad Beșteleu, supleant 

 
 
  
Art. 4 – Secretariatul Conferinței este format din: 
  

1)     Iulia Coroș, secretar executiv OAR Argeș 
2)     Iuliana Mălăescu, secretar executiv OAR Bacău-Neamț 
3)     Lavinia Anton, secretar executiv OAR Brașov-Covasna-Harghita 
4)     Cristina Alexandru, secretar executiv OAR Muntenia Vest 
5)     Alexandra Stanciu, secretar executiv OAR Prahova  

 
 
Art.5.  Conferințele teritoriale ordinare se vor desfășura în perioada 01 martie-30 mai 2022. 

Art. 6.  În termen de cel mult 40 de zile de la aprobarea prezentei, Colegiul director al OAR va 
aproba hotărârea prin care va stabili:  

a) numărul delegaților cu drept de vot pentru fiecare filială şi data limită de transmitere a 
listelor cu delegați; 

b) numărul locurilor fiecărei filiale în Consiliul naţional; 
c) condiţiile de eligibilitate pentru depunerea candidaturilor pentru forurile de conducere şi 

comisiile alese ale Ordinului Arhitecţilor din România; 
d) modelul dosarului de candidatură pentru forurile de conducere şi comisiile alese ale 

Ordinului Arhitecţilor din România; 
e) data limită de depunere a candidaturilor; 
f) componența comisiei de verificare a condițiilor de eligibilitate şi validare a 

candidaturilor. 
 

Art. 7. Lucrările conferinței naționale se vor desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță 
sanitară în vigoare la data desfășurării acesteia, impuse de autorități din cauza pandemiei de 
SarsCov2, respectiv certificat verde, respectare distanțare, purtare mască de protecție.   

Art. 7. Ordinul și filialele teritoriale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

    Preşedinte,  

    Arh. Lucian Alexandru Găvozdea 

 

                                                                                                 


