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MEMORIU DE ACTIVITATE
23 iunie - 27 iulie 2015

1. Prof. dr. arh. Radu Radoslav, desemnat de RUR Biroul Teritorial al
Regiunii de Dezvoltare Vest, a participat la sedintele Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism de la Primaria Timisoara si Consiliul
Judetean Timis din luna iunie-iulie 2015.
La Primaria Timisoara s-a hotarat sa se intocmeasca un nou regulament
de functionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism,
care, consideram noi nu corespunde unui organ consultativ si prin care se
doreste derogarea de raspundere si de legalitate a administratiei publice
locale in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului (vezi anexa 1).
2. S-au premiat 5 studenti ai FAUT, an III curs de urbanism pentru rezultate
deosebite in aprofundarea domeniului.
3. S-au postat pe site si s-au distribuit prin newsletter toate informatiile
relevante pentru specialistii cu drept de semnatura.
4. Biroul Teritorial a transmis Presedintelui Comisiei Profesionale – dnul
Tiberiu Florescu activitatea Subcomisiei Profesionale 2 si activitatea
Comisiei Profesionale Teritoriale.
5. Reprezentantul si seful de birou teritorial au participat, in data de 15
iulie, la Consiliul Judetean Hunedoara, la o intalnire pe teme din domeniu
cu presedintele CJHU, arhitectul sef de judet si specialisti cu drept de
semnatura RUR din judet.
6. S-a actualizat baza de date a specialistilor cu drept de semnatura si s-a
trimis Comisiei de Examinare pt. sesiunea de atestare din 29 iulie, un
dosar de solicitare drept de semnatura pt. dnul arh. Rugescu Razvan – jud.
Hunedoara.
7. In seria de consultari cu reprezentantii comunitatilor locale, la sediul
Biroului Teritorial Timisoara s-a prezentat reprezentantul unei astfel de
comunitati, nemultumit din punctul lui de vedere de incalcarea drepturilor
comunitare prin emiterea unui AC in zona, fapt determinat de neclaritatile
din prevederile regulamentelor locale de urbanism.
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Dl arh. Radu Radoslav, nominalizat de RUR in Comisia Tehnica de
Amenajare a Teritoriului si Urbanism a PMT, a expus punctul de vedere
exprimat in scris, la momentul consultarii din CTATU- PMT, a acestui caz.
8. 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.
9. S-a primit solicitarea, din partea Primariei unei comune periurbane
timisorene ( Mosnita), de a se prezenta un punct de vedere al RUR-Biroul
Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest (vezi anexa 2).
Se doreste, referitor la revizuirea prevederilor PUG ului in curs de avizare,
de catre membrii Consiliul Local, o marire si mai mare a intravilanului
prezentat la CTATU – CJT (din consultarile cu intocmitorul PUG-Mosnita).
S-a transmis CS RUR si Birourilor teritoriale adresa primita, precum si
fundamentarea tehnica emisa de arhitectul sef al Judetului in urma
consultarilor din Comisia Tehnica pentru Amenajarea Teritoriului si
Urbanism (anexa 3), punctul de vedere al celui nominalizat de RUR
(anexa 4) si doua planse semnificative pentru problema in cauza.
S-a solicitat Consiliului Superior RUR viziunea oficiala, pentru a se putea
vedea cum se poate raspunde acestei solicitari.
10. 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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