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

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

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele şi prenumele IONESCU AAl KDPOAN
Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A. 4 2-4 5 b
Date personale: nr. tel./adresă e-mail. _ i

Funcţia pentru care candidez MEMBRI î4 CoySiiUL TELE TOR AL
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială Bucureşti funcția de ......................în perioada ....................... și cea mai
importantă realizare a fost ................ o i dece i e ee e ee ee e ana ee aa I Iatana iata rana
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcţia de .................. în perioada .......-.:---.::----- și cea mai
importantă realizare a fost ................ o o eee eee e eee ei aiaa Patent aaa ia nene ea ae

B Nu am deţinutnici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez şi care mă recomandă:

- SUNT... INIERESAT
= fT sc DDULE mBE A-PARITEPAI- LADEL d <

ORGA! 24TE În et tut,SEE regiuniT mPLIE în ACTIVTEĂ

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi ales/aleasă: Eu / ! xSrTUTILE5 E o iia ST Di : z 7„COASADARE_ REGAT E DTHTPE OPRI IeaREINUAȚA GÂNT, — (UNUOi MiuFEMLTATEA- DE-ARTECTIURA DE UTEn CADRUL...UA] 4]
C. Activităţile concrete pe care intenționez să le propun şi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:
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D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este: E

nlQ. 2PSEAŢIL2ATIE... FECFESATACEAPE. CAESEPCURȚIEENE...ȘiCPEAta FRECA. OTULUAZ PRSAŢEOO Înţeleg Că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare înA TECTY,
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordul deafi făcute publice în acest scop.

Data5 052022. Semnătura Parafa individuală
* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Naţional în mandatul 2014-2018 fac menţiunea dacă au decăzut din
funcţie potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz,art. 29,al. (8) din ROF


