
           ANEXA 3 
 
     CONFERINTA FILIALEI TERITORIALE BUCURESTI  
          A ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA 
     Bucuresti 06 mai 2010 
 

CERERE  DE CANDIDATURA PENTRU CONSILIUL NATIONAL  
       AL ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA 

         
  NUME ŞI PRENUME ____________________________________________________ 

Posesor al B.I./C.I./ Paşaport seria ____ nr. __________ eliberat de _________________ 

  la data de _________ C.N.P. _________________________   

Diplomă de arhitect / conductor arhitect eliberată de _____________________________ 

__________________________________ sub nr.  _______ la data de _______________ 

Adresa domiciliu___________________________________________________________ 

Tel: _____________Fax :_______________,e-mail: _________________________________ 

Adresa profesionala___________________________________________________________ 

Tel: _____________Fax :_______________,e-mail: _________________________________ 

 

NUMAR DE INREGISTRARE IN T.N.A. __________  
 

SECTIUNEA DIN T.N.A. IN CARE ESTE INSCRIS CANDIDATUL 
 Arhitect cu drept de semnătură   �      Conductor arhitect cu drept de semnătură �  
 Arhitect fără drept de semnătură �      Conductor arhitect fără drept de semnătură �  
 
CANDIDEZ  PENTRU: 

 
MEMBRU AL CONSILIULUI NATIONAL AL O.A.R.  

 
  

Data   Semnatura   Parafa individuala  
 
 

Candidatura se depune pentru o singura lista, cu exceptia candidaturii pentru presedinte.  
 

ANEXEZ URMATOARELE: 
 
Anexa nr. 1 - C.V. restrins – 1 pg. A4 – datat si semnat - art.28 al.(3) din Regulamentul OAR; 
Anexa nr. 2 - Declaratie de intentie privind obiectivele pe care si le propune  daca va fi ales in 
functia pentru care candideaza  – datata si semnata - art.28 al.(3) din Regulamentul OAR ; 
Anexa nr. 3 - Dovada (adeverinta) eliberata de  OAR Bucuresti ca are cotizatia achitata la la zi – 
conf. art. 28 al.(4) din Regulamentul OAR si in Regulamentul Filialei Bucuresti la art.25 al.(3)-  
si nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 8 ani – sanctiuni prevazute in Legea 184 din 2001 
republicata la art. 38 al.(2); 
 
NOTA : suspendarea pentru neplata cotizatiei este sanctiune administrativa ; pentru a putea 
candida un membru suspendat pentru neplata cotizatiei trebuie sa achite integral cotizatia restanta 
si cotizatia pentru anul 2010.   
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