Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 03.10 – 05.11.2014
Informarile pe care ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, arondata la Biroului Teritorial R.U.R. al Regiunii
de Dezvoltare Vest, le-a transmis prin intermediul postei electronice, in perioada 03.10 –
05.11. 2014, specialistilor cu drept de semnatura din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si
Valcea, au fost urmatoarele:
1. Invitatia la Expoconferinta Internationala de Arhitectura “RIFF 2014”, organizata de
Ordinul Arhitectilor din Romania in parteneriat cu Abplus Events, la Bucuresti, in
perioada 10 – 11. 11 2014;
2. Invitatia la cele doua evenimente organizate de Registrul Urbanistilor din Romania si
Revista “ Urbanismul” – Serie Noua, cu prilejul Bienalei Nationale de Arhitectura
2014:
Conferinta cu tema: “ Imaginea spatiului public” din data de 20.10.2014
si Conferinta cu tema: “ Va plac spatiile publice?” din data de 22.10.2014;
3. Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene din
data de 23. 07. 2014, privind stabilirea unui cadru pentru amenajarea spatiului
maritim, material publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in 28. 08. 2014;
4. Comunicatul APUR din data de 03.10.2014, privind organizarea Adunarii Generale
A.P.U.R. in anul 2015;
De asemenea s-a continuat actiunea de distribuire catre Consiliile Judetene
Mehedinti, Gorj, Olt si Valcea a celor 2 volume oferite de Registrul Urbanistilor din
Romania - ultimul numar al Revistei “ Urbanismul” – Serie Noua, nr. 16-17/2014 cu tema:
“Parcelari si extinderi de orase” si ultimul volum din Biblioteca Urbanismul – Seria Noua –
nr. 4 / 2014 - “Carta Urbanismului European” – o viziune asupra oraselor si regiunilor din
Europa secolului XXI. Pentru Consiliile Judetene Gorj, Mehedinti si Olt distribuirea s-a facut
la Craiova, direct arhitectilor sefi de judet. Pentru Consiliul Judetean Valcea cele doua
volume au fost transmise prin posta. Adresele de confirmare a primirii acestor volume s-au
transmis Biroului Teritorial R.U.R. al Regiunii de Dezvoltare Vest.
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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In calitate de mebru al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,
care functioneaza in cadrul Consiliului Judetean Dolj am participat la sedinta din
cursul lunii octombrie in care au fost analizate documentatii de urbanism de tip
P.U.G. si P.U.Z., ce urmeaza a fi aprobate de Consiliile Locale a unitatilor teritorial
administrative interesate.
La nivelul Primariei Municipiului Craiova am participat la sedinta Comisiei de
sistematizare a circulatiei rutiere si pietonale, care a analizat solicitarile inregistrate
la Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publica din cadrul
Directiei Servicii publice.
S-au formulat raspunsuri la solicitarile si intrebarile specialistilor cu drept de
semnatura din judetele arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia , care au
fost transmise telefonic sau prin email.

Arh. Nicoleta Parvanescu
03.11.2014
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