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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 a Filialei este anuală și, indiferent 

de secțiunea TNA în care este înregistrat membrul, cuantumul acesteia este în 

funcție de numărul proiectelor pentru care s-a eliberat dovadă de luare în 

evidență, după cum urmează:  

Nr.  dovezi eliberate pe parcursul 
unui an calendaristic 

Cuantumul taxei de administrare 
 și funcționare a Filialei 

 

 0 - 3 dovezi  0 lei 

4 – 9 dovezi 200 lei 

10 – 19 dovezi 600 lei 

20 – 39 dovezi 1,500 lei 

40 – 59 dovezi 3,750 lei 

60 – 79 dovezi 7,500 lei 

80 -99 dovezi 11,200 lei 

Peste 100 dovezi 16,800 lei 
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proiecte pentru anul care urmează, fiecare membru va opta pentru unul dintre 

cele 6 intervale menționate la art. 2, achitând taxa în cuantumul aferent până la 

data de 30 aprilie. Ulterior, în măsura depășirii numărului de dovezi eliberate 

specifice intervalului inițial, membrul va achita diferența până la valoarea 

cuantumului noului interval. Actualizarea și plata se va face trimestrial. 

 

Art.4 La începutul fiecărui an calendaristic, pe baza previzionării numărului de 

proiecte pentru anul care urmează, fiecare membru va opta printr-un 

formular/cerere tip pentru unul dintre cele 8 intervale menționate la art. 2, 

achitând taxa de administrare și funcționare a Filialei în cuantumul aferent până 

la data de 30 aprilie. Membrii nu pot opta pentru un interval inferior numărului de 

dovezi deja eliberate de la începutul anului în curs până la data completarii 

formularului/cererii. Ulterior, în măsura depășirii numărului de dovezi eliberate 

specifice intervalului inițial, membrul va fi încadrat automat în intervalul 

corespunzator și va achita diferența până la valoarea cuantumului noului interval. 

Actualizarea și plata se va face trimestrial. Eliberarea dovezilor este condiționată 

de plata până la data de 30 a primei luni a fecărui trimestru a diferenței de taxă  

până la cuantumul intervalului în care membrul a fost încadrat în trimestrul 

anterior. 

 

Art.5 Taxa stabilită prin prezenta hotărâre se va aplica începând cu 1 ianuarie 

2019. 

 

Președinte filială, 

arh. Ion Cristian Șandru 

 


