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HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAȚIONAL
Nr. 1102/31.07.2020
privind contribuția filialelor la suportarea costurilor de funcționare
SIOAR
În temeiul prevederilor art. 30 alin. (1) și art. 31 alin. (7) din
Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din
România (OAR),
Consiliul național, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie
2020, emite următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă principiul repartizării costurilor aferente activității
de mentenanță, optimizare și dezvoltare a sistemului informatic al
OAR către utilizatorii reali ai acestui sistem, în speță către filialele
teritoriale, beneficiari exclusivi ai taxelor de emitere a dovezilor de
luare în evidență a proiectelor de arhitectură.
Art. 2. Luând în considerare costurile de dezvoltare, costurile de
găzduire, costurile personalului angrenat pentru administrarea
sistemului și un procent de 5% alocat cheltuielilor neprevăzute,
membrii Consiliului național stabilesc costul SIOAR (CSI) la valoarea
de 5 lei pentru fiecare cerere de luare în evidență a proiectelor de
arhitectură.
Art. 3. Calculul costului SIOAR se va estima și supune la vot anual
Consiliului național împreună cu bugetul Ordinului, de către
Trezorier.
Art. 4. Costul SIOAR va fi datorat de către filialele teritoriale pentru
toate cererile de luare în evidență a proiectelor de arhitectură
înregistrate în SIOAR începând cu data de 1 septembrie 2020 și este
inclus în taxa de luare în evidență.
Art. 5. Sumele datorate de către filiale vor fi stabilite prin interogarea
SIOAR și vor fi facturate lunar către acestea de către organizația
centrală.
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Art. 6. Facturile individuale ale filialelor vor fi emise cel mai târziu în
data de 10 a fiecărei luni, cu o scadență de 15 zile lucrătoare
calculate de la data emiterii.
Art. 7. Organizația centrală și filialele teritoriale vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte,
Arh. Lucian Alexandru Găvozdea
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