
ORDINULHOTĂRÂREA COLEGIULUI DIRECTOR TERITORIALnr. 880 din 11.04.2022
Anexa 4 , L

ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA

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

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele şi prenumele vsO der SL [0 CU

Membru înFiliala Bucureşti a O.AR. avândnr. T.N.A. Ve4 a A

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

Funcţia pentru care candidez __//Z7/ZRO a CObŞIi TEL,my)d
Am deținut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială Bucureşti funcția de ....... ...în perioada . și cea mai
importantă realizare a fost ................ e ooeee ce ce e eea e a attat tata aan nana
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de .................. în perioada.....................- și cea mai
importantă realizare a fost .................. o iii ie ee eeee ee eee etate atateaaan
(Bu am deținut nici o funcție (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:
1 DLPOT TITO 1ELI SempŢTBIttEPC EDaid Ils& —Epet : e„at Dar în | /4fexvetEP

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi ales/aleasă:
NTSC—Merningonbi A =Blecr NS dec>Znmmez. <ocited.ERITREA.APTACTUL APARERONA

C. Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez
pentru atingerea obiectivelor propuse:

UrZIITATICOMBILIfALEPA ȚOPILEvreEder d femTrEauA- 7tri ;LS

:
4.LaeShaCEE_—da

, MBA Caraca TlaÎnţeleg că datele personale. cuprinse în prezenta cerere șiîn anexele acesteia sunt necesareîn
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acorduldeafi făcute publice în acest scop.

RMWN2

D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:

Data /4.-, 222 Semnătura " Parafa individuală
* indiferent dacă este comisie aleasă sau numina
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2014-2018 fac mențiunea dacă au decăzut din
funcție potrivit prevederilorart. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadrual filialelor sau, dupăcaz,art. 29,al. (8) din ROF


