
HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL nr. 880 din 11.04.2022 ORDINUL
ARHITECȚILOR

Anexa 4 DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI

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

SCRISOARE DE INTENŢIE
%

Numele și prenumele Hacar [|inca_
Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A. I 1 1£

En

Date personale: nr. tel./adresă e-mail
—— IT + *

Funcţia pentru care candidez__
WU uÎu um CEA (ul en feri al

Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcția de ....................... în PONoada «uterin și cea mai
importantă realizare a fost ................ o ii oi o ee see eeae n dett nn ate
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de .................. în perioada ..................... și cea mai
importantă realizare a fost ............... o ii di ei oi e e nentettaaa
3. Nu am deținut nici o funcţie (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
al uimfa rleefehs.

PRWMWNA

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

ATC TR dhde nTlle< i deushta
2aa nadea rute cluss
In ERE ERE TO EEE SETE avar

d ESI IL ROLE are TE
C. Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse: ut Tdimficoma.ius fândn cupurs d alu ku

ESP AMINE.E. HOMOMIDE pre de oslolotas cu cadita &

TATE heditTElere stouabhle A ina ame u/ Oltu

D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:
retP Wren, funu du3blerea Duuirte file,

acra Sia acea]fran nene tn net ne an aan e Pon i nt tn tn TE De e tea tente nt tt tttt
D Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerereși în anexele acesteia sunt necesare în
procesul de organizare a conferințeiși îmi exprim acordul deafi făcute publice în acest scop.

ORDINUL ARHITECȚILOR

|DIH ROMÂNIA
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Data ) 7 Semnătura Parafa individuală—(.07.2oze tinca |

* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită MACARIE
nţiunea dacă au decăzut din

ant de semBătulă alor-satrdupă caz, art. 29, al. (8) din ROF
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul, =:

funcție potrivit prevederilorart. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-ca


