
HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL nr. 880 din 11.04.2022 ORDINUL
ARHITECȚILORa DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI

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

SCRISOARE DE INTENŢIE
r

Numele şi prenumele Sfelot mhusut-
Membru înFiliala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A2362
Date personale:nr. tel./adresă e-mail__-_-

,

Funcția pentru care candidez Hetotu CouHuul TEzTOUEL

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii":

1. La Filiala Teritorială București funcția de ....................... în perioada ....................... și cea mai

importantă realizare a fost ................ o ii ii iii ii citi i pene tanant en en tet n t
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de .................. în perioada ..................... și cea mai

importantă realizare a fost .................. oiosi sii ii iti i en nt at tn an tentanteEI am deținutnici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez şi care mă recomandă:

1.TeriIEPTEE.Eh fie“ Douzbuk n> tos/biuter0. fo PNobuds TshHe E Misutk PuudD, DEZvoTgl îns FEZcutit corTiari,

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi aleslaleasă:|FmlitorvotTene M'uluo ifrMzhourtezt BA TO srMULE otatINTEE dou DE A ugilio (2PIE Ivan DE

3... PelecatsMbilitiEee
C. Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:

1...RNBoDas TOCTOGAL Ah OulSATIVITATE f
_—_PEISOBily2 z t 4 d laziTEMELE. fa COMISul TOTAL Pui Prtcrl6 IUTEAĂ AR AEPMĂNI,...îVO PbTloteten uvorv TUTE ultE A lioid

D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:lotN .NOTATEEGISATEIrarEete...0.OBOR...AptreSIt
Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în

procesul de organizare a conferinței şi îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest scop.FI
DIN ROMÂNII

7383
Data Semnătura“ Parafa i îviduaTE sa09.

arian:

-E ieczEtteo comisie aledsă său numită | STELEA

“ cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național ântmandatul: 18 fac mențiunea dacă au decăzut din

funcție potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) șiart. 31, al. (9), din regulamântul-cadrual filialelor sau, după caz, art. 29, al. (8) din ROF


