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Proiect  

HOTĂRÂRE 

Nr. …….din data de ………… 

 

 

 

În temeiul art. 37 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 taxa de administrare și funcționare a Filialei pentru membrii 

filialei Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România ca sursă de venituri 

suplimentare pentru asigurarea condițiilor optime de îndeplinire a rolurilor pe 

care Filiala le are.  

 

Art. 2 Taxa de administrare și funcționare pentru toate categoriile de membri 

se plătește o dată pe an. Cuantumul taxei anuale este în funcție de secțiunea 

TNA în care este înscris membrul și de data la care se face plata, după cum 

urmează: 

 

 

Categorii de membri Cuantumul taxei 

 
Plata până la 30 aprilie 

(RON) 

Cuantumul taxei reduse 

 
Plata până la 25 februarie 

(RON) 

arhitect cu drept de semnătură 1080 lei 900 lei 

arhitect cu drept de semnătură 
suspendat la cerere 

540 lei 450 lei 
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conductor arhitect cu drept de 
semnătură 

720 lei 600 lei 

conductor arhitect cu drept de 
semnătură suspendat la cerere 

480 lei 300 lei 

urbanist cu drept de semnătură 
similar cu conductorii arhitecți 

720 lei 600 lei 

urbanist cu drept de semnătură 
similar cu conductorii arhitecți 
suspendat la cerere 

360 lei 300 lei 

arhitect stagiar 300 lei Nu se supun termenului de 25 
feb. 

conductor arhitect stagier 300 lei Nu se supun termenului de 25 
feb. 

arhitect fără drept de 
semnătură 

180 lei 150 lei 

conductor arhitect fără drept 
de semnătură 

180 lei 150 lei 

 

Art. 3 Neachitarea taxei de administrare și funcționare a Filialei până la data 

de 30 aprilie atrage neprocesarea cererilor de luare în evidență a proiectelor de 

arhitectură până la data achitării taxei restante. 

Art.4 Taxa stabilită prin prezenta hotărâre se va aplica începând cu 1 ianuarie 

2019. 

Notă: cuantumul taxei de administrare și funcționare a Filialei aferent 

arhitecților de interior va fi precizat după stabilirea cotizației de bază de către 

OAR Național.  

. 

Președinte filială, 

arh. Ion Cristian Șandru 

 

 


