HOTĂRÂREA

Anexa 2

PREȘEDINTELUI FILIALEI BUCUREȘTI A O.A.R. nr. 2088 din 06.06.2022

ORDINUL
ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA
BUCUREȘTI

-

CONFERINŢA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREŞTI
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
Bucureşti 19 iunie 2022
SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele __BRĂNESCU BOGDAN
Membru

în Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A._4007_

Date personale: nr. tel./adresă e-mail__

Funcţia pentru care candidez: membru titular al Consiliului Teritorial, membru supleant al Comisiei

Teritorială De Disciplină

Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:
1. La Filiala

Teritorială București funcţia de ....................... în perioada

importanță realizare a

fost... cusieiiie ditai OI E

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția

importantă realizare a fost
N

A. Motivele
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numărului)

pentru care candidez şi care mă recomandă:

...Îmbunătățirea imaginii și reprezentării ordinului...
...inlesnirea comunicării între membrii OAR și a membrilor OAR cu autoritățile................

B.

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă

voi

fi ales/aleasă:

...Iniţierea unor programe legislative pentru o administrare mai eficientă a organizării și comunicării OAR
București...
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Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:

C.

1...Orice este nevoie .....................

D.

În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:

...O structură prea osificată pentru misiunea sa în secolul
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Înţeleg că datele personale cuprinse
prezenta cerere și în anexele acesteia sunt necesare în
făcute publicE-ACFŞt scop.
procesul de organizare a conferintei si îmi exprim acordul de
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dacă este comisie aleasă sau numită
indiferent
*
cei care au fost membri ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2018-: 2022 facmențiune
su 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
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