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CONFERINŢA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂA FILIALEI BUCUREŞTI
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SCRISOARE DE INTENŢIE
E =

Numeleși prenumele INRY CRAISL
Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr.T.N.A. MIT
Date personale: nr. tel./adresă e-mail.

Funcţia pentru care candidez

Am deţinut funcții în foruri de conducere sau comisii“:

1. La Filiala Teritorială Bucureşti funcția de .......... .. şi cea mai

importantă realizare a fost ............. oc ii ii ii ii iiea2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de .................. ÎN PENMBAMA:...ceiacii aici si și cea mai
importantă realizare a fost .............. odc ii ee ei dei ti e eaetnt(ÎN am deţinut nici o funcţie (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele PSR care candidez și care mă recomandă:
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B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ale /aleasă: —
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C. Activităţile concrete pe cn intenționez să le propun şi/sau realizez aEpentru SBINISEE obiectivelor propuse:
ÎnN- A RI e4 ceva) Sa NIL Pr. DAE ERE_ ÎN e NY ,SI

D. În opinia mea aanAIEArhitecţilor este:
PABARRENODN MAR So GIRLRTeaOOEoiee &
Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere şiîn futpespc înSS y

procesul de organizare a conferințeiși îmi exprim acordul deafi făcute pH iceTi ăicest scop
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Data 09, 05.20/Z Semnătural Parafa individuală |  CleiSS” |
| INAE* indiferent dacă este comisie aleasă sau nufrită a** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 20850% C menţiunea dacă au decăzut din

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


