Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
100/16.03.2015

MEMORIU DE ACTIVITATE 24 februarie-16 martie

1. Prof.dr.arh. Radu Radoslav, in calitate de reprezentant RUR, a participat
la sedintele Comisiei consultative de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
de la Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis din luna martie 2015.
Se va propune C.S. RUR o modalitate de urmarire a activitatii comisiilor
consultative de amenajarea teritoriului si urbanism, inclusiv a
regulamentelor de functionare ale acestora, intrucat sunt desemnati
reprezentanti RUR care au raspundere foarte mare, inclusiv juridica, fara
sa poata interveni corespunzator. Activitatea lor este folosita de multe ori
pentru a li se pasa raspunderea .
2. S-au postat pe site si s-au distribuit prin newsletter toate informatiile
relevante pentru specialistii cu drept de semnatura.
3. S-a finalizat actiunea, conform hotararii Consiliului Superior din 29
ianuarie, de transmitere catre toate primariile de municipii si orase, a
scrisorii de atentionare privind necesitatea urmaririi achitarii tarifului de
exercitare a dreptului de semnatura, conform cu Legea 350/2001,
actualizata. Asteptam rezultatele.
4. Reprezentantul teritorial prof. dr. arh. Radu Radoslav a transmis un
material pentru evenimentul organizat de Ministerul Administratiei si
Dezvoltarii Regionale, sub coordonarea doamnei arh. Anca Ginavar, in
colaborare cu RUR, in perioda 17-20 iunie 2015.
5. Biroul teritorial a participat, prin reprezentant teritorial prof. dr. arh. Radu
Radoslav si sef birou Timisoara, ca urmare a invitatiei primite de la
Asociatia Oameni si Companii, cu prelegere, la evenimentul Urban
Concept din 12-14 martie 2015. Prelegerea a tratat regenerarea urbana
prin initiative independente facand referire si la cele 15 Diplome de
Excelenta acordate de RUR-Biroul Teritorial al Regiunii de Vest in perioada
2011-2014.
6. S-a transmis la Comisia de Examinare, Comisia Profesionala si
secretariat RUR solicitarea din teritoriu de a se lamuri care sunt functiunile
Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, CP 300011
Tel: 0356.469.250, Fax: 0356.469.251, e-mail: rur5vest@gmail.com, rurtimisoara@rur.ro
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.

asociate locuirii asa cum s-a avut in vedere la elaborarea reglementarilor
RUR pentru obtinerea dreptului de semnatura .
7. S-a retransmis biroului Contabilitate RUR datele solicitate pentru
reglementarea situatiei privind inventariere patrimoniului.
8. Personalul biroului a raspuns, tuturor celor interesati, cu informatii
referitoare la drept de semnatura, legislatie, evidenta specialistilor, rolul si
targetele RUR.
9. S-a primit un dosar pentru extindere drept de semnatura-arh.Andreea
Silvia M.Crisan, pentru care se va face punctul de vedere .
10. Biroul Teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, transmitere documente, curatenie,
etc.) .

Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof. Dr. Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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