
HOTĂRÂREA PREȘEDINTELUI FILIALEI BUCUREȘTIA O.A.R. nr. 2088 din 06.06.2022
Anexa 2

CONFERINȚA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI BUCUREȘT
A ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMANIA - București 19 iunie 2022

SCRISOARE DE INTENŢIE

Numele și prenumele ION MARIAN LIVIU

Membru în Filiala București a O.A.R. având nr. T.N.A. 4123

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

Funcţia pentru care candidez CONSILIUL TERITORIAL

Am deținut funcții în foruri de conducere sau comisii*:

ORDINUL
ARHITECȚILOR
DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI

1. La Filiala Teritorială București funcția de ....................... în perioada .................ooiiii. și cea mai
importarită realizare A ÎoSf .:. +: ««ds smciisioi curia i vie vii CaTa 10 ieEEE
2. La Ordinul Arhitecţilor din România** funcția de .................. ÎN PENOAIA suc: seara * ci ca și cea mai
importantă realizare a fost ........... e i ee e eee eeat tn ea an annaIa. Nu am deţinut nici o funcţie (se bifează prin încercuirea numărului)

A. Motivele pentru care candidez şi care mă recomandă:

1. Experienta acumulata pe parcursul a peste 20 de ani de practica a meseriei de arhitect.
2. Rigoarea profesionala pe care incerc sa o implementezin fiecare proiect,
3. Dorinta unei relationari mai fluide intre conducerea OARsi restul membrilor
4. Lipsa unei concretizari a legislatiei care sa nu mai permita multiple interpretari de catre
institutiile publice

B. Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voifi ales/aleasă:
1. Construirea unei relatii reale si durabile intre conducere OAR si membrii arhitecti
2. Realizarea unui grup de lucru care sa poata concretiza o legislatie ce nu permite interpretari
multidirectionale.
3. Actualizarea publicatiei „Exercitarea profesiei de arhitect” sidistribuirea gratuita catre membrii
OAR.
4. Realizarea unei echipe sportive de breasla (tenis, handbal, ski, fotbal, etc.)

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

1. Atragerea de investitii private pentru dezvoltare urbana
2. Continuarea si dezvoltarea concursurilor de arhitectura
3. Promovare si implementare masuri constructive pentru arhitectura sustenabila energetic.
4. Popularizare si realizare activitati sportive cu arhitectii

D. În opinia mea Ordinul Arhitecţilor este:

organizatia cea mai importanta in slujba arhitectilor romani , car
si directie de dezvoltare
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DIN ROMÂNIA
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X Înţeleg că datele personale cuprinse în prezenta cerere și în anexele acestera-stnt-ne
procesul de organizare a conferinței și îmi exprim acordulde a fi făcute publice în acest sc(
Data 7.06.2022 Semnătura Parafa individuală
* indiferent dacă este comisie aleasă sau numită

O

** cei care au fost membrii ai Consiliului Teritorial sau Consiliului Național în mandatul 2014-2018 fac mențiunea dacă au decăzut din
funcție 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


