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Lista candidaților pentru forurile de conducere:      
 
Pentru Consiliul Teritorial: (10 locuri / 15 candidați) 
ANGHELUȘ Radu Ionuț – arhitect cu drept de semnătură 
DORDEA Dragoș Mihai – arhitect cu drept de semnătură 
ENE Narcis Ștefan – arhitect cu drept de semnătură 
FLOREA-DUMITRESCU Elena-Monica – arhitect cu drept de semnătură 
GUGUI Amalia Elena – arhitect cu drept de semnătură 
IONESCU Șerban – arhitect cu drept de semnătură 
IONIȚĂ Mihai – arhitect cu drept de semnătură 
LEMNARU Adonis Mihai – arhitect cu drept de semnătură 
MILATA Andaluza Slavinia – arhitect cu drept de semnătură 
MORARU-CIUREA Radu– arhitect cu drept de semnătură 
PĂUN Eleonora – arhitect stagiar 
RĂUȚĂ Radu Alexandru – arhitect cu drept de semnătură 
TEODORESCU Mihail Naum – arhitect fără drept de semnătură 
TRANCULOV Terezia – arhitect cu drept de semnătură 
ULEIA Andrei – arhitect cu drept de semnătură 
 
Pentru Președinte: (1 loc / 2 candidați) 
Arh. COȘA Anca Mihaela - arhitect cu drept de semnătură 
Arh. RĂUȚĂ Radu Alexandru - arhitect cu drept de semnătură     
 
 
 
 
Lista candidaților pentru comisiile care se aleg:      
 
Pentru Comisia Teritoriala de Disciplina: (7 locuri / 7 candidați) 
ALECA Bogdan – arhitect cu drept de semnătură 
ASSENZA Gabriela Eugenia – arhitect cu drept de semnătură 
COȘA Anca Mihaela – arhitect cu drept de semnătură 
COZMA Cătălin Paul – arhitect cu drept de semnătură 
DOMNIȘORU Anda Alexandra – arhitect cu drept de semnătură 
STAICU Anton – arhitect cu drept de semnătură 
ZDRAFCU Ștefan Mihăiță – arhitect cu drept de semnătură 
 
Pentru Comisia de Cenzori: (4 locuri / 4 candidați) 
IVANCU Flavius – arhitect cu drept de semnătură 
MITU Ana Maria – arhitect cu drept de semnătură 
RĂDUCANU Samuel – arhitect cu drept de semnătură 
VASILE-HALIP Ancuța – conductor arhitect cu drept de semnătură     
 

 
 
 
 


