CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE PERIOADA 01.05 – 25.05.2015
ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania, Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, in perioada 01.05. – 25.05.2015, a mentinut in
permanenta legatura cu specialistii in urbanism din regiunea Oltenia, folosind
posta electronic, prin intermediul careia s-au transmis urmatoarele:
1. Invitatia si formularele de inscriere la cea de a-IV-a editie a Conferintei
Internationale despre Constructii Sustenabile in Eficienta Energetica EURO –
Constructii / EURO – Fereastra , desfasurata la Bucuresti in data de 25.05. 2015;
2. Invitatia si formularele de inscriere la Conferinta de cercetare in
constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala
avand ca tema: “65 de ani de cercetare in constructii, arhitectura si urbanism - De
la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950 – 2015” , eveniment organizat in perioada
13-15 mai 2015 la sediul sucursalei INCERC Bucuresti;
De asemenea am participat la deschiderea lucrarilor Conferintei, din data
de 13.05. 2015, la Sectiunea de dezbateri cu tematica legata de urbanism si
amenajarea teritoriului;
3. 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 mai, ocazie cu care am urmarit achitarea tarifului pentru
exercitarea dreptului de semnatura a specialistilor in urbanism, coordonatori ai
documentatiilor de urbanism de tip Plan Urbanisitic General, supuse avizarii;
4. De asemenea in calitate de membru al comisiei tehnice de urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Craiova am participat la
sedinta din luna mai in care au fost avizate documentatii de urbanism de tip Plan
Urbanistic Zonal, care urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului Local Craiova, in
sedinta din luna mai. Au fost facute observatii si recomandari la documentatiile
supuse avizarii;
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5. S-a transmis specialistilor in urbanism din regiunea Oltenia, Comunicatul
Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr. 335 din 06.05.
2015, care a sintetizat principalele probleme discutate in sedinta Consiliulul
Superior R.U.R. din data de 30.04.2015;
6. Au fost transmise ultimele noutati aflate pe agenda Asociatiei
Profesionale a Urbanistilor din Romania, respectiv a fost comunicata componenta
Biroului Consiliului Director si a Comisiei de cenzori, in urma alegerilor din data de
28.03.2015;
7. In conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare,
art. 38, alin. (1), (2) si (4), a fost initiat un sondaj la nivelul Consiliilor Judetene din
judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, precum si la nivelul oraselor
municipiu, resedinta a judetelor Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea care a urmarit
achitarea tarifului pentru exercitarea dreptului de semnatura de catre specialistii
in urbanism care au intocmit documentatii de urbanism / amenajarea teritoriului.
Raspunsurile la acest sondaj se vor constitui intr-o baza de date cu
documentatii de urbanism / amenajare a teritoriului, la nivelul judetelor Dolj,
Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, baza de date care va contine lista proiectelor
avizate sau in curs de avizare, in perioada 01.01. – 30.05.2015 (ianuarie – aprilie
2015) cu precizarea: titlului documentatiei de urbanism / amenajare a
teritoriuluim, a numelui specialistului in urbanism, coordonator al documentatiei
de urbanism / amenajare a teritoriului si a beneficiarul documentatiei de
urbanism / amenajare a teritoriului. Aceasta actiune se va derula trimestrial pe
parcursul anului 2015.
8. A fost continuata actiunea de distribuire a publicatiei “Revista
Urbanismul – Seria noua” si a publicatiei din colectia “Biblioteca Urbanismul” –
Seria Noua, oferindu-se aceste publicatii institutiei Arhitectul Sef din judetele Dolj,
Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea. Un set din aceste publicatii a fost oferit din partea
Reprezentantei R.U.R. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia , elevului Nitu
Sararu Andrei, de la Liceul de Arta “Marin Sorescu –“ din Craiova , care a obtinut
Premiul I la Olimpiada Nationala de Arte Vizuale , Profil Arhitectura, desfasurata
in aprilie 2015.
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De asemenea a fost oferit din partea Reprezentantei R.U.R. Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, ultimul numar a “Revista Urbanismul – Seria noua”
cu tema “ Va plac spatiile publice?”, d-lui Primar Stefan Vancea din Comuna
Caraula, judetul Dolj, Primarul unei commune doljene cu performante deosebite
in gospodarirea banului public – ulite si drumuri de exploatare agricola asfaltate,
retea de alimentare cu apa si canalizare pentru intreaga comuna, instalatii de
supraveghere video, iluminat public realizat cu baterii solare, etc.
9. Constant au fost transmise informatiile aparute pe site-ul :
www.eurourbanism.ro;
10. In calitate de membru al Comisiei de Sistematizare a Circulatiei Rutiere, din
cadrul Primariei Craiova, am participat la sedinta din luna mai, in care s-au analizat
solicitarile si propunerile supuse analizei Comisiei pentru rezolvarea problemelor de
trafic auto/pietonal din Municipiul Craiova.
11. A fost transmisa invitatia la “ Zilele Maghiare Banatene, editia a-XX-a,
eveniment desfasurat la Timisoara in data de 07.05.2015.
12. S-a transmis invitatia Filialei O.A.R. Bacau si Neamt la prima editie a
Forumului Zonal de Arhitectura si Urbanism “ Moldova Reper 2030” care va avea loc
in perioada 5 – 7 iunie 2015 la Centrul de Afaceri si Expozitii din Bacau.
13. La solicitarea Agentiei de Dezvoltare Regionala Oltenia au fost facute
nominalizarile cu specialistii in urbanism interesati sa participe la grupul de lucru
legat de “Studiul privind transportul si mobilitatea in cadrul regiunii Sud-vest Oltenia”
– instrument de analiza a sistemului regional de transport prin prisma
intermodalitatii si interconectivitatii, grup de lucru organizat ADR SV Oltenia si de
Universitatea din Pitesti, in data de 28.05. 2015, la Craiova, la sediul ADR SV Oltenia.
14. La solicitarile si intrebarile specialistilor cu drept de semnatura din judetele
arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” s-au formulat raspunsuri care au
fost transmise telefonic sau prin email.
25.05.2015
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional R.U.R. - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
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