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MEMORIU DE ACTIVITATE
1 - 25 mai 2015

1. Prof.dr.arh. Radu Radoslav, in calitate de reprezentant RUR, a participat
la sedintele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism de la
Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis din luna mai 2015, solicitand
obligativitatea prezetei in cartus a coordonatorului cu drept de semnatura
RUR, pentru a se facilita responsabilizarea acestuia.
2. S-au postat pe site si s-au distribuit prin newsletter toate informatiile
relevante pentru specialistii cu drept de semnatura.
3. S-a intocmit, conform hotararii Consiliului Superior din 28 aprilie, situatia
planurilor urbanistice (PUD/PUZ/PUG) aprobate sau in faza de avizare, din
zona arondata biroului teritorial, in perioada ianuarie-aprilie 2015.
Mentionam ca, la aceasta data, nu avem inca raspunsurile tuturor
institutiilor carora le-am solicitat informatiile, urmand ca situatia sa se
actualizeze pe masura ce le obtinem. Situatia, cat mai completa, o vom
prezenta in sedinta C.S. RUR din 28 mai 2015.
4. S-a actualizat baza de date a specialistilor cu drept de semnatura si s-a
trimis Comisiei de examinare – dnei. arh. Andreea Vasilca, care se ocupa
de actualizarea bazei de date cu specialisti RUR si stagiari RUR,
modificarile survenite in arealul nostru.
5. S-a efectuat cercetarea, impreuna cu Comisia de Disciplina Teritoriala,
a unei reclamatii, depusa la sediul biroului teritorial de catre dna Inciulescu
Maria, referitor la nelegalitatea unei autorizatii de construire si a unei
hotarari a Consiliului Local cu privire la un PUD. In urma analizei s-a ajuns
la urmatoarele concluzii:
- faptele legate de emiterea autorizatiei de construire nu sunt de
competenta Registrului Urbanistilor din Romania.
- faptele care ar putea fi retinute in sarcina specialistului cu drept de
semnatura sunt prescrise, conform regulamentului Comisiei de Disciplina,
art.2 – PUD-ul fiind intocmit si aprobat in anul 2008.
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Dorim sa mentionam ca aceasta situatie va fi transmisa tuturor
specialistilor cu drept de semnatura RUR, pentru a fi constienti de
responsabilitatile pe care le au atat fata de client, cat si fata de RUR. Exista
o datorie legala fata de clientul care contracteaza serviciile specialistului,
insa exista si o datorie profesionala fata de comunitatea locala, pe care o
poate afecta in mod negativ prin acceptarea unor solutii propuse de catre
anumiti beneficiari.
6. Reprezentantul teritorial prof. dr. arh. Radu Radoslav a transmis
doamnei Anca Ginavar materialul pentru Conferinta „Green&Blue rivers in
the city - Orase competitive prin valorificarea elementelor naturale”,
organizata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
impreuna cu Comisia Europeana, cu tema: „Timisoara inelul verde si
albastru”, din perioada 16-21 iunie.
7. Personalul biroului a raspuns, tuturor celor interesati, cu informatii
referitoare la obtinere drept de semnatura, stagiu RUR, legislatie, evidenta
specialistilor, rolul si targetele RUR, etc.
8. Biroul Teritorial
a asigurat activitatea curenta
de gestiune si
administrare (acte contabile primare, achizitionare rechizite, vanzari si
donatii publicatii Urbanismul, transmitere documente, curatenie, etc.) .

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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