
ORDINUL
HOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIAL nr. 880 din 11.04.2022
Anexa 4 i : ARHITECȚILOR

DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI

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

SCRISOARE DE INTENŢIE

f ao ES ri rai
Numele şi prenumeleLks tată NECETA-.
Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A._>22SEIDate personale: nr. tel./adresă e-mail.

Funcţia pentru care candidez Arsă.wom Vu fo us fual Ter Fond a[
Am deţinut funcții în foruri de conducere sau comisii":

1. La Filiala Teritorială București funcţia de .....:Eee a enaae în perioada....... nERE și cea mai

importantă realizare a fost ................................tsi anEaPA dute cena re
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de ..7............. în perioada .....deOpal și cea mai

importantă realizare a fost ................ o ociii ii IIi neatentie enenea
(Shu am deținutnici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez şi care mă recomandă:
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4.Kotler. gariBaci îervaţi orale profesionale
B. Obiectivele peaam în

n

vedere, dacă viBedales/aleasă:
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C. Activitățile concrete pe care intenţionez să le propun şilsau realizez
pentruRAobiectivelor propuse: RE , 5

/ înțelegccă dateleEcuprinse înE cerere şi în anala acesteia sunt necesare în

procesul de organizare a conferințeiși îmi exprim acordul de a fi făcute publEDINROMÂNIA
:

_—
3585
Tana Nicoleta
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* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită Arbitezt cu dropt de sorinăte:*
,

20+“* cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Naţional în mandatul 2014-2048-fae-mențiunea dacă au decăzut din

funcţie 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

Data 9 : 0%, 2022 Semnătura Parafa individuală


