
HOTĂRÂREA PREȘEDINTELUI FILIALEI BUCUREȘTI A O.A.R. nr. 2088 din 06.06.2022 ORDINUL
ARHITECȚILORci DIN ROMÂNIA

, : BUCUREȘTI
CONFERINŢA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREŞTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA- Bucureşti 19 iunie 2022

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele __-5 ECP/N Veroni en
Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A. £ 63 o EDate personale: nr. tel./adresă e-mail_

Funcţia pentru care candidez Howbru Mu _lounUs0 olf con duit lovi ovraX
Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială Bucureşti funcţia de ....................... în perioada ............. și cea mai
importantă realizarea fost --vrurmrziizii II NT IMINTERE e Eiiene na apan ans danone A EESTI
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de .................. în perioada ..:+;:«uzzscerzza ze și cea mai
importantă realizare a fost ............... o ii co e e e e ee eeOa en tenta ana

am deținut nici o funcţie (se bifează prin încercuirea numărului)

A. MEI PPE care candidez şi care măeSETATA

usi de LuPA V

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi aleslaleasă:

ppsee.
RONA

C. Activităţile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:

1 lubusteira...cadrului Astorttnani
D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:

ah fTUadiasiDA la.IEBelea personaleciînfericerere şi în
„arte!a sunt necesare în

procesul de organizare a conferinței şi îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest. scop.........
ORDINUL ARHITECTLOR

DIN ROMÂNIA

3630
Data Semnătura Parafa individuală Veronica

40.66.1022 SCUPIN
i ttEtatt* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită | Arhite=t co drept de smntteră

** cei care au fost membri ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2018-2022 fac mențiunea dacă au decăzut din
funcție potrivit prevederilor art. 30,al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29,al. (8) din ROF


