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Proiect  

HOTĂRÂRE 

Nr. …….din data de ………… 

 

 

 

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Regulamentul cadru privind înființarea, organizarea 

și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, 

Conferința teritorială extraordinară a Filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului 

Arhitecților din România întrunită în data de xx.11.2018 adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă sancțiunile financiare pentru nerespectarea de către membri a 

obligațiilor prevăzute de Regulamentul de funcționare al Filialei Sibiu-Vâlcea a 

Ordinului Arhitecților din România. 

 

Art. 2 Sancțiunile financiare se aplică de către Consiliul de conducere teritorial la 

propunerea Colegiului director teritorial după cum urmează:  

 

Obligația nerespectată Abatere Cuantum sancțiune 
financiară 

să se preocupe de 
perfecţionarea calificării 
profesionale / să participe 
la programele de formare 
profesională organizate de 
Ordin împreună cu Filiala 
sau cu un grup de filiale 

Neparticipare la mai mult de 
70% dintre acțiunile organizate 
de Filială sau Ordinul cu 
Filiala. 

Între 300 și 1500 lei 

să îşi exercite dreptul de 
semnătură în conformitate 
cu cele declarate în baza 
de date a Filialei şi să 
declare corect şi în timp util 
modalitatea 

Nedeclarare în termenul 
prevăzut (15 zile). 

Între 1000 și 5000 lei 
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pentru întocmirea anuală a 
Tabloului Naţional al 
Arhitecţilor; 

să participe la lucrările 
Conferinţei naţionale atunci 
când au fost desemnaţi 
prin 
vot de conferinţa teritorială; 

Neparticipare nemotivată 
 

3000 lei 

să participe şi să contribuie 
la activitatea desfăşurată în 
cadrul 
grupului/grupurilor de lucru 
pentru care a optat; 

Neparticipare la mai mult de 
40% dintre acțiunile organizate 

Între 300 și 1500 lei 

să contribuie la realizarea 
acţiunilor şi manifestărilor 
iniţiate de Ordin atunci 
când sunt solicitați  

Neparticipare totală  300 lei 

să achite regulat şi la 
termenele stabilite 
cotizațiile, taxele și 
sancțiunile stabilite de 
Conferinţa naţională a 
Ordinului, Consiliul naţional 
al Ordinului şi conferinţa 
teritorială a Filialei; 

Nerespectare Cotizațiile suplimenatare: 
50% din valoare; 
Sancțiuni financiare: 100% 
din valoare 

să confirme/infirme 
participarea la lucrările 
conferinței teritoriale 

Neconfirmare 100 lei 

să participe la lucrările 
conferinţei teritoriale; 

Neparticipare  500 lei pentru prima 
abatere 
1000 lei pentru a doua 
absență consecutivă 

să solicite înregistrarea la 
Filială a tuturor proiectelor 
de arhitectură pentru care 
au exercitat dreptul de 
semnătură, a proiectelor 
aferente documentaţiei 
tehnice pentru autorizarea 
executării lucrărilor de 
construire, documentaţiei 
tehnice pentru autorizarea 
lucrărilor de desființare, 
documentaţiei tehnice 
pentru autorizarea 
lucrărilor aferente 
organizării executării 
lucrărilor, după caz; 

Neînregistrare  De 10 ori taxa de eliberare 
a dovezii de luare în 
evidență a proiectului de 
arhitectură 

să aducă la cunoştinţa 
Filialei orice modificare 
nouă faţă de datele 
înregistrate în evidenţele 
Filialei, în termen de cel 
mult 15 zile de la apariţia 
modificării, şi să ofere în 

Neaducere la cunoștință 100 lei pentru depășirea cu 
până în 30 de zile a 
termenului prevăzut în 
regulament; 
300 lei pentru depășirea cu 
mai mult de 30 de zile a 
termenului prevăzut în 
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regulament. 

să aducă la cunoştinţa 
Filialei pierderea parafei 
profesionale şi să solicite 
obţinerea unei noi parafe; 

Neaducere la cunoștință 100 lei pentru depășirea cu 
până în 30 de zile a 
termenului prevăzut în 
regulament; 
300 lei pentru depășirea cu 
mai mult de 30 de zile a 
termenului prevăzut în 
regulament. 

să depună la Filială parafa 
profesională în cazul 
radierii administrative din 
Tabloul Naţional al 
Arhitecţilor sau în cazul 
suspendării dreptului de 
semnătură, indiferent de 
motivele suspendării. 

Neaducere la cunoștință 100 lei pentru depășirea cu 
până în 30 de zile a 
termenului prevăzut în 
regulament; 
300 lei pentru depășirea cu 
mai mult de 30 de zile a 
termenului prevăzut în 
regulament. 

 
 

Art.3 Sancțiunile financiare se aplică în termenul prevăzut de decizia de 

impunere emisă de Consiliul de conducere teritorial. 

Art.4 Neachitarea sancțiunilor financiare în termenele stabilite prin deciziile 

aferente, anulează drepturile de membru până la achitarea acestora.  

Art. 5  Contestarea deciziilor de aplicare a sancțiunilor financiare se face în scris, 

în maxim 15 zile de la data comunicării acestora, în scris. 

Art. 6 Sancțiunile financiare stabilite prin prezenta hotărâre se aplică de la data 

prezentei hotărâri. 

 

Președinte filială, 

arh. Ion Cristian Șandru 

 

 


