
HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIALnr. 880 din 11.04.2022 ORDINUL
ARHITECTILORANEXE
DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI

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

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele şi prenumele IL LI E LOn)
Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A. ( l 8c . _
Date personale: nr. tel./adresă e-mail__

Funcţia pentru care candidez NOTHISM) Con SVIV l. &k OWUTIVU A
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcţia de ....................... în PEnOadă.-..-=+:czusmurare și cea mai
importantă realizare a fost ............... ode ces ii eee spe ee e gg naenter rana aaUEGIRO TRI ROSART ATU2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de ....:............. în perioada..................... și cea mai
importantă realizare a fost „VL/A.TUS. BMIDOUA.AR IATEGU Ven—
3. Nu am deţinutnici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului) VA VARU.

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 NLESC ga CSU AVRIL oNCBututz=Ri |

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:
1. INDIA(ECE GATUVUCot CJ UV2AI PDCon VETESJTE SSILIEYT
PW

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

1NOTRER SSTENVLUI NE enSTONEDirtNIUC CoruPETIITE iba
Baa) E otet a aRa = HTETUI —TC "VTR TM SIUNIL UE ITdecedAAna PRIGIATUETIE OTD. În opinia mea OrdinulKfnitecților este: SI„COPerTreeDUE Acn SINSNALOT.ZANNTOTESTATT.BUTEA
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul dea fi făcute publice în acest scop.E| GRDIRUL Azi ot(oRStEuL MRHITECTIL

| Du ROMÂNIA
x _ Părată idii a

———
TREata 06 ,Fu arafa individuală | 1186

_—
* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită Lorin Constantin
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Naţional în mandatul 2614-20N5t86en iunea dacă au decăzut din
funcţie potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru I, IaEEsau, dupătez, art. 29, al. (8) din ROF


