CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 14.11.2013- 18.12.2013

Pentru a sustine activitatea specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea
de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, atestati de R.U.R., la nivelul reprezentanŃei Registrului
Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia” a fost
desfasurata o activitate de informare realizata prin intermediul postei electronice.
In perioada 14.11. – 18.12. 2013 s-au transmis urmatoarele materiale in
teritoriul arondat , respeectiv judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea:
1)

Invitatia la Expoconferinta Internationala de Arhitectura de Interior, Design,
Mobilier si Iluminat GIS 2014, la Bucuresti, in perioada 7 – 8 aprilie 2014, un
eveniment organizat de ABplus Events care face parte din seria
expoconferintelor organizate impreuna cu Ordinul Arhitectilor din Romania,;

2)

Comunicatul Consiliului Superior R.U.R. nr. 791 din 15. 11. 2013 referitor la
sedinta Consiliului Superior R.U.R. din 14. 11. 2013, care sintetizeaza
problemele importante aflate in atentia Consiliului Superior a Registrului
Urbanistilor din Romania;

3)

A fost popularizat ultimul numar aparut in colectia – Biblioteca – Serie noua,
“Notiuni de urbanism” – autor I. Al. Davidescu; un exemplar din acest volum
a fost expus la sediul O.A.R. – Filiala Oltenia pentru consultare in vederea
unor comenzi, direct la sediul central R.U.R.;
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4)

S-a transmis invitatia la cursul “ Management de proiect – Elemente de
sistematizare a tertoriului – urbanism, documentatii teehnico-economice
necesare realizarii unei investitii publice” – organizat de Proiect ContaPlus, in
perioada 06 – 08. 12. 2013, la Poiana Brasov

5)

Au fost transmise informatii aparute pe site-ul www.administratie.ro legate de
actiuni desfasurate in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia ;

6)

S-au transmis informatii legate de sesiunea de atestare - examinare
programata in trimestrul IV al anului 2013, oferindu-se consultanta la
intocmirea dosarului de stagiu, arhitectilor / urbanistilor stagiari care
urmeaza sa se inscrie pentru obtinerea dreptului de semnatura; semnalez ca
nu detin baza de date a arhitectilor / urbanistilor care si-au depus dosarul
pentru inscriere in stagiu la Bucuresti sau Timisoara si pentru o corecta
monitorizare a activitatii acestora desfasurata pe timpul stagiului si pentru
formularea unui punct de vedere necesar obtinerii dreptului de semnatura,
aceste informatii sunt necesare;

In perioada 14.11. – 18.12. 2013, in calitate de membru al Comisiei tehnice de
urbanism si amenajare a teritoriului care functioneaza la nivelul Consiliului judetean
Dolj, respectiv la nivelul Primariei Craiova, am participat la sedintele lunare de
avizare tehnica a documentatiilor de urbanism care urmeaza a fi supuse aprobarii
Consiliului Local Craiova si Consiliilor Locale ale comunelor care si-au reactualizat
P.U.G.-urile. La nivelul Comisiei Tehnice de urbanism si amenajare a teritoriului care
functioneaza la nivelul Consiliului Judetean Dolj au fost analizate documentatii de
urbanism de tip P.U.G. pentru unele comune din judetul Dolj si de tip P.U.Z. pentru
investitii situate in extravilan, in comune din judetul Dolj. Documentatiile analizate
au primit aviz favorabil, fara observatii. La nivelul Comisiei tehnice de urbanism si
amenajare a teritoriului care functioneaza la nivelul Primariei Craiova au fost
analizate documentatii de tip P.U.Z. si P.U.D. care au primit aviz favorabil , fara
observatii.
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Pe toata perioada 14.11. – 18.12. 2013 s-a mentinut un dialog cu serviciul de
urbanism din cadrul Primariei Craiova, in rezolvarea unor solicitari pentru certificate
de urbanism, in zone reglementate prin documentatii de urbanism de tip P.U.Z /
P.U.D.
Daca anul 2011 a insemnat aparitia statutului de coordonator regional R.U.R.
pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, anul 2013 a consemnat aparitia
reprezentanŃelor teritoriale R.U.R. la Craiova, Ploiesti si Tulcea, am speranta ca anul
2014 ne va da prilejul largirii numarului Birourilor teritoriale R.U.R. si in regiunile de
dezvoltare care in prezent sunt arodate la Birourile teritoriale R.U.R. de la Cluj, Iasi si
Timisoara.

17. 12. 2013
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
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