
HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIALnr. 880din 11.04.2022 ORDINUL.
ARHITECȚILORAnexa 4
DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI
CONFERINŢA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREŞTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - Bucureşti 21 mai 2022

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numeleși prenumele __74UŢU AMA DizvcA-
Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 101
Date personale: nr. tel./adresă e-mail_______

Funcţia pentru care candidez _//57Z/ZU Îi TFE taeat
Am deţinut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcţia de ....................... în perioada ....................... și cea mai
importantă realizare AfOSE..izuecrsssrre returEEERETBOOTS
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcţia de .................. în perioada ..................... și cea mai
importantă realizare:a ÎoSk:««+uc ursi ESI REI IEOEIIIEE îi daia uzi sit nenea antonaEa
(Su am deținutnici o funcţie (se bifează prin încercuirea numărului)
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B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi ales/aleasă: A- SLALE a ss x1 Totale4 Xa AaRECecl A,a Ta

2. Ti(Z EnEGO alla a ds3. E E, sd4iliePAA i au fcZI" e.ast)ttelf=ae fe. A,E cditaiere]aluaC. Activitățile concrete pe
ce
care intenţionez să :ipiure şi/sau realizez

pentru atingerea obiectivelor propuse:
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Înţeleg că datele personale ci prinse în prezenta cerere şi în anexelem sunt necesare în

procesul de organizare a conferinței şi îmi exprim acordul de a fi făCERERETE rest scop.
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TĂUTU
* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mantiMitZtAe famiti|mențiunea dacă au decăzut din
funcție potrivit prevederilor art. 30, al. (1), Iit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29,al. (8) din ROF


