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HOTARAREA 

CONSILIULUI NATIONAL 

AL ORDINULUI TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMANIA 

din 16 noiembrie 2018 

Bucuresti, Hotel International 

In baza art. 34 alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 96/2007, republicata, completata si 

modificata, a art. 46 - 48 din Statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, 

Regulamentului de organizare si functionare a sedintelor Consiliului National al OTDR si a 

Procesului Verbal din sedinta CN din 16 noiembrie 2018, Consiliul National al OTDR întrunit in 

sedinta ordinara la Hotel International din Bucuresti, 

HOTARASTE: 

Art. I. Se aproba 

l) Prezidiul sedintei Consiliului National din 16.11 .2018 format din: Dom bai Attila Csaba -

Presedinte OTDR, Onu Ileana - Secretar BE al CN al OTDR si Szalina Luis Alberto -

Vicepresedinte BE al CN al OTDR. Secretariatul tehnic, pentru redactarea procesului

verbal de sedinta si a Hotararii -format din Alexe Ancuta, si Alexandru Adriana.

2 )  Numararea voturilor exprimate in mod deschis (la vedere) in cadrul sedintei Consiliului 

National din 16.11.2018 se va face de catre Secretariatul tehnic. 

3) Sedinta se inregistreaza audio, pe reportofon, iar procesul verbal de sedinta se va

tehnoredacta in format electronic.

4) Procesul verbal al sedintei din 16.11.2018, se semneaza de membrii Consiliului National

care fac parte din prezidiu si de o persoana din secretariatul tehnic de sedinta.

5) Hotararea Consiliului National din 16.11.2018 se va redacta pe baza procesului - verbal

al sedintei si se semneaza de Presedintele Dombai Attila-Csaba si de Secretar BE - Onu

Ileana.



6) Listele de prezenta, materialele aflate la mapele de sedinta, materialele prezentate in

plenul sedintei precum si alte documente care se depun la secretariatul tehnic al sedintei

Consiliului National din 16.11.2018 se constituie anexe la Procesul Verbal si fac parte

integranta din acesta.

Art. 2. Se aproba Ordinea de zi a sedintei Consiliului National al OTDR din data de 16.11.2018, 

cu cele 9 puncte, inscrise in Convocator si precizate in Procesul Verbal de sedinta. 

Art. 3. Se aproba Raportul de activitate al Biroului Executiv al Consiliului National al OTDR 

pentru perioada ianuarie - octombrie 2018. 

Art. 4. Se aproba Raportul de executie bugetara la data de 30.09.2018. 

Art. 5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019. 

Art. 6. Se aproba ca membrii pensionari/ajunsi la varsta de pensionare, care nu exercita profesia 

dar care doresc sa ramana membri OTDR cu drepturi depline, trebuie sa depuna o cerere in acest 

sens si sa plateasca cotizatia la zi. 

Art. 7. Se aproba modificarea taxelor de avizare/ autorizare a formelor de exercitare a profesiei 

de tehnician dentar si a laboratoarelor de tehnica dentara incepand cu data de 20.11 .2018, astfel: 

Pentru CTD/LTD/SRL: 

Taxa de avizare forma de exercitare in valoare de 200 lei 

Taxa de autorizare functionare laborator de tehnica dentara in valoare de 300 lei 

Pentru PFA colaborator in interiorul profesiei taxa de avizare forma de exercitare in valoare de 

100 lei. 

In acest sens se va modifica Anexa 1 a Regulamentului OTDR de infiintare si functionare a 

formelor de exercitare in mod independent / SRL a profesiei de tehnician dentar si Autorizare a 

laboratoarelor de tehnica dentara. 

Art. 8. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de cenzori a OTDR. 

Art. 9. Se respinge cererea doamnei Sterian Elena Laura, înregistrata la OTDR sub nr. 4340 în 

data de 25 septembrie 2018, cu obiectul "solicitarea de a convoca o Adunare Generala Nationala 

cu prezenta fizica in sala a delegatilor/ reprezentantilor in AGN, pana in luna noiembrie 2018", 
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pentru ca nu se întrunesc conditiile statutare de convocare. Se va trimite raspuns doamnei Sterian Elena Laura. 
Art. 10. Se respinge Convocarea partilor in dosarul înregistrat la OTDR sub nr. 6180 /

I 3.12.2018 si la Comisia de Disciplina in dosar nr. 4 /20 I 8. Se proroga analizarea dosarului la unnatoarea sedinta a Consiliului National care va avea pe Ordinea de Zi acest subiect. 
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