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

BUCUREȘTI

CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

A
FILIALEI BUCUREŞTI A

ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA -Bucureşti 21 mai 2022

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele : DALBOZI AMIR

Membruîn Filiala Bucureşti a O.A.R. având nr. T.N.A.: 5582

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

Funcţia pentru care candidez: membru in comisia de disciplina in constructii

Am deținut funcţii în foruri de conducere sau comisii*:

1. La Filiala Teritorială București funcţia de arhitect în perioada 2007-2022 şicele mai importante
realizari au fost: Cartier Castelli Residence — jud. Giurgiu, com. Joita, Bloc P+7E Gura Crivatului, nr
17-19, sector 3, Bloc Belsugului P+4E, nr 32-34, sector6, Cartier Ciorogarla - P+6E, P+8E, P+10E,
nr 199-201-203, sector6, Bloc Mizil — S+P+5E, sector 3, Bloc Aleea Mizil — S+*P+2E+M, sector 3

2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de ................ în perioada ..................... și cea mai
importantă. realizare'a ÎOS[ :«:5issuticvus veri TITOII TENE PETITIE TIE

3. Nu am deţinutnicio funcție(se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez și care mă recomandă:

. Experienta in domeniul arhitecturii

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă:

. Dezvoltarea corecta a sistematizarii arhitecturii din Bucuresti conform legislatiei in vigoare

. Protejarea cladirilor cu valoare istorica

. Protejarea si dezvoltarea spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copiii din Romania

. Conservareasi introducerea stilului arhitectural romanesc in viitorul dezvoltarii arhitecturii din Romania

BONA

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

. Respectarea cu strictete a legislatiei in vigoare

. Dezvoltarea arhitecturii pe verticala pentru a favoriza si a pastra zonele cu spatii verzi si Zonele agricole

. Introducerea obligatorie a spatiilor de joaca pentru copii

. Solutii pentru dezvoltarea spatiilor destinate parcajului auto
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D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:
- o autoritate competenta care sustine calitatea arhitecturii prin evidentierea si promovarea

reusitelor profesionale, prin explicarea fenomenelorsi a conditiilor care care le fac posibile.

X Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerereși în anexele acesteia sunt necesa!
organizare a conferinței și îmi exprim acordul de a fi făcute publice în acest scop. DIN ROMÂNIA=» rae £ ERE 2Data 90. Semnătura Parafa individuală SSE: Amir
* inaftală Re Comisie aleasă sau numită DALBOZI
** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2014-2018 fac me!
potrivit prevederilor art. 30, al. (1), lit. x) și art. 31, al. (9), din regulamentul-cadrual filialelor sau, după caz,

țiunea dacă scăzut din
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