CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 28.03.2014 - 18.04.2014
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare
Sud-Vest “Oltenia”, arondata la Biroului Teritorial R.U.R. al Regiunii de Dezvoltare Vest,
in perioada 28.03.2014 – 18.0.2014 si-a desfasurat activitatea, urmarind sustinerea
activitatii profesionale a specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea Oltenia,
respectiv din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.
Prin intermediul postei electronice s-au transmis specialistilor cu drept de
semnatura urmatoarele informatii legate de simpozioane, conferinte pe probleme de
urbanism si amenajarea teritoriului:
1. Invitatia si formularele de inscriere la cea de-a VII-a editie a Conferintei
internationale de cercetare in constructii, economia constructiilor,
arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala cu tema “Competitivitate
durabila”, organizata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in
Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila - Urban – Incerc,
organizta in data de 9 mai 2014 la sediul Sucursalei Incerc – Bucuresti;
2. Invitatia si formularele de inscriere la cea de-a III-a editie a Conferintei
Internationale despre Constructii Sustenabile si Eficienta energetica – EURO
Constructii , care va avea loc la Bucuresti in data de 19 mai 2014.
3. Invitatia la a III-a editie a Conventiei Romane de Arhitectura si Design
(ROCAD), eveniment organizat in perioada 7-8 mai 2014, la Bucuresti de
Universitatea de Arhitectura si Urbanism - Ion Mincu – Bucuresti, cu tema “
Building for a changing world” .
Printre actiunile reprezentanţei R.U.R. – Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest
“Oltenia” s-a inscris colaborarea cu autoritatile publice locale, sprijinind activitatea
administraţiei în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului.
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam
drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevazute
de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.
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Astfel in calitate de membru al Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea
teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Dolj, am participat la sedinta de avizare din
cursul lunii aprilie, unde au fost prezentate spre avizare documentatii de urbanism de
tip P.U.Z. si P.U.G. Documentatiile de urbanism – Planurile Urbanistice Generale a 2
comune din judetul Dolj, inaintate spre avizare, au fost analizate si s-au facut
recomadari pentru unele completari, solicitandu-se ca la avizare lucrarile sa fie
prezentate de specialistul cu drept de semnatura care a coordonat intocmirea lor.
Informarea specialistilor cu drept se semnatura a inclus si transmiterea
Comunicatului Consiliului Superior R.U.R. nr. 204 din 27.03.2014, care a sintetizat
principalele probleme analizate in sedinta Consiliului Superior R.U.R. din cursul lunii
martie.
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