CONFERINŢA TERITORIALA A
FILIALEI TERITORIALE PRAHOVA A OAR 24.05.2013
ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
FILIALA TERITORIALA PRAHOVA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A
COMISIEI TERITORIALE DE CENZORI A FILIALEI
TERITORIALE PRAHOVA A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNA
Adoptat la Conferinţa Teritorială Prahova a Ordinului Arhitecţilor din 24.05.2013
CAP. I - DISPOZITII GENERALE
Art.1- (1) Prezentul Regulament se aplica Comisiei de Cenzori a Filialei Prahova a
O.A.R., în temeiul Regulamentului de organizare a Filialei Prahova a OAR şi a legii
nr. 184/12 aprilie 2001.
(2) Regulamentul este operabil în intervalul dintre Conferintele Teritoriale
consecutive ale Filialei Prahova a O.A.R.
CAP. II - ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI DE CENZORI
Art.2- (1) Comisia teritorială de cenzori este formată din 3 membri titulari şi 2 supleanţi,
dintre care 2 titulari şi 2 supleanţi aleşi dintre membrii filialei de către conferinţa
teritorială.
Persoanele alese în funcţia de membru al comisiei de cenzori au mandat de 4 ani şi
nu mai mult de două mandate consecutiv.
Sunt eligibili pentru Comisia de Cenzori arhitecti cu drept de semnatura, membrii ai
Filialei Teritoriale cu cotizatia la zi, fara sanctiuni disciplinare pe perioada ultimilor 8 ani
şi cu respectarea conditiei de incompatibilitate prevazuta la aliniatul 4.
(2) Din comisia de cenzori va face parte, în mod obligatoriu, un expert contabil cu
statut de membru titular.
(3) Oricare dintre membrii aleşi ai comisiei teritoriale de cenzori decade de drept
din această funcţie dacă:
a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;
b) instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de condamnare a sa
pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea
complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.
(4) Functia de membru în Comisia de Cenzori este incompatibila cu cea de :
a) preşedinte al Filialei
b) de membru în Consiliul Teritorial
c) membru în alte comisii ale Filialei
Constatarea decăderii de drept din funcţie a membrilor comisiei teritoriale de
cenzori se face de către consiliul de conducere teritorial, prin hotărâre.
(5) Membrii eligibili îşi pot depune candidaturile in conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Filialei
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Art.3 Comisia se intruneste:
a) pentru prima data in termen de 15 zile de la alegere si desemneaza prin vot
secret presedintele.
b) în şedinţe ordinare trimestriale, precum şi la sfârşitul mandatului forurilor de
conducere ale filialei teritoriale, înainte de conferinţa teritorială.
c) în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui
filialei, a consiliului de conducere teritorial, a colegiului director teritorial sau în cazul
unor sesizări.
d) Şedinţele sunt considerate statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii
comisiei, dintre care în mod obligatoriu expertul contabil.
CAP. III – ATRIBUTIILE COMISIEI DE CENZORI
Art.4 - (1) Comisia de Cenzori asigura controlul financiar intern al Filialei şi are
urmatoarele atributii:
a) verifică modul în care se colectează veniturile, se efectuează cheltuielile, este
administrat patrimoniul filialei, corectitudinea datelor din evidenţele contabile şi certifică
bilanţul filialei;
b) verifică dacă cheltuielile filialei se regăsesc în bugetul aprobat de consiliul de
conducere teritorial, în hotărârile colegiului director teritorial şi în deciziile de ordonanţare
emise de preşedintele filialei;
c) întocmeşte rapoartele trimestriale de verificare şi le prezintă în termen de 5 zile
preşedintelui, precum şi raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale
filialei pe care îl prezintă consiliului de conducere teritorial spre aprobare;
d) întocmeşte un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale
filialei pe perioada mandatului şi îl prezintă conferinţei teritoriale spre aprobare
e) solicita sprijin (dupa caz) la Comisia de Cenzori a O.A.R.
CAP. IV – OBLIGATIILE COMISIEI DE CENZORI
Art.5 - (1) Comisia de Cenzori are obligatia de a întocmi un Raport asupra
bilantului anual în corelare cu folosirea bugetului şi a patrimoniului, un Raport
privind descarcarea de gestiune al Organelor alese ale Filialei şi rapoarte întocmite
ca urmare a unor sesizari.
(2) Rapoartele Comisiei de Cenzori vor fi semnate obligatoriu de toti
membrii Comisiei şi vor fi înaintate în termen de 3 zile de la intocmire Preşedintelui
Filialei.
(3) În cazul existentei unor pareri divergente ale membrilor Comisiei se vor
consemna voturile şi punctele de vedere contrarii, cu specificarea în clar a numelui
fiecarui membru şi pozitia adoptata.
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Art.6 - (1) Comisia de Cenzori are obligatia de a organiza o evidenta proprie privind
documentele folosite pentru întocmirea rapoartelor, sesizarilor primire, procesele
verbale ale sedintelor Comisiei şi asupra altor documente primite sau emise de catre
aceasta.
(2) Membrii Comisiei de Cenzori precum şi expertul contabil/contabilul
autorizat vor pastra confidentialitatea asupra datelor şi concluziilor rapoartelor
pana la prezentarea acestora, încalcarea acestui principiu de catre membrii Comisiei
de Cenzori conducand la sesizarea Comisiei de Disciplina.
Art.7 - (1) Comisia de Cenzori are obligatia de a sustine Raportul privind bilantul
contabil annual, Raportul de descarcare de gestiune ale organelor alese ale Filialei si
alte rapoarte intocmite ca urmare a unor sesizari in fata Consiliului Teritorial, in
cadrul sedintei la care a fost invitata.
CAP.V – DISPOZITII FINALE
Art.8 - (1) Mandatul Comisiei de Cenzori înceteaza dupa prezentarea Raportului de
activitate in Cadrul Conferintei Teritoriale.
(2) Prevederile prezentului Regulament de functionare intra în vigoare de la
data aprobarii lui de catre Consiliul Teritorial al Filialei Prahova a O.A.R.
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