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12 ianuarie- 15 februarie 2016

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest (BTRDV) a actualizat
baza de date cu specialistii cu drept de semnatura si a confruntat-o cu cea
actualizata de RUR Bucuresti, operandu-se si rezolvandu-se
neconcordantele aparute. Deoarece o baza de date, avand ca pornire
datele din dosarele de atestare a dreptului de semnatura, trebuie racordata
cu realitatile la zi, s-au confruntat bazele de date de la RUR Bucuresti cu
cele de la BTRDV. S-a stabilit, cu noua colega din RUR Bucuresti,
modalitatile de colaborare, incepand cu luna noiembrie 2015, respectiv cu
baza de date continand specialistii cu drept de semnatura.
Avand in vedere ca avem din teritoriu solicitari pentru a recomanda
specialisti cu drept de semnatura, trebuie sa reanalizam problema cu ce
date se opereaza pe site-urile publice. Propunerea BTRDV este sa se
afiseze modul de exercitare a dreptului de semnatura cu urmatoarele date:
B.I.A.- S.R.L.- Societate pe Actiuni- Institutie Publica, etc., adresa si
telefonul de contact al locului unde se exercita dreptul de semnatura.
Aceste date sunt publice, neincalcand, din punctul nostru de vedere, nici o
lege (a se vedea experienta OAR). Totusi trebuie consultat avocatul RUR
si stabilit cu dansa ce se poate publica pe site si in Monitorul Oficial.
2. S-au postat pe site si s-au distribuit prin newsletter toate informatiile
relevante pentru specialistii cu drept de semnatura.
3. BTRDV a retransmis Comisiei de Disciplina observatiile facute in sedinta
C.S. RUR din decembrie 2015, referitoare la informatile de pe site-urile
administratilor locale. Reiteram solicitarea de interventie a RUR pentru
postarea pe site-urile fiecarui Consiliu Judetean a tuturor documentatiilor
de amenajare a teritoriului si urbanism aferente aprobate, in platforma
“OBSERVATORUL TERITORIAL”.
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4. S-a sugerat secretarei Comisiei de Examinare necesitatea actualizarii
listei stagiarilor, in conformitate cu regulamentele in vigoare.
5. Reprezentantul teritorial prof. dr. arh. Radu Radoslav a participat la
sedintele Comisiei Consultative de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
(CTATU) de la Consiliul Local Timisoara, Consiliul Judetean Timis si
Consiliul Judeteran Hunedoara din luna ianuarie-februarie.
6. Personalul BTRDV a transmis tuturor celor interesati informatii
referitoare la obtinerea dreptului de semnatura, stagiu RUR, legislatie,
evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, etc.
7. BTRDV a solicitat si transmis, in ordinea primirii, situatia pregatirii
profesionale a responsabililor pe probleme de urbanism din administratiile
locale, solicitata de Comisia Profesionala. Din judetul Caras-Severin nu am
primit nici acum situatia (este adevarat ca nu s-au implinit cele 30 de zile
de la solicitare -se implinesc in 20 februarie). Mentionam ca din acest judet
nu am primit raspuns nici in 2014, cand am mai solicitat aceasta situatie,
cu toate ca am facut referire la legea transparentei publice si la
obligativitatea de a se raspunde la cererea noastra in 30 de zile .
8. Reprezentantul teritorial -prof.dr.arh.Radu Radoslav si sef birou teritorial
ing. Sanda Predescu participa la o intalnire de lucru, cu specialistii cu drept
de semnatura si responsabilii pe probleme de urbanism din administratia
locala, in judetul Arad, in 16.02.2016.
9. BTRDV a intocmit si transmis situatia achitarii tarifului dreptului de
semnatura pentru specialistii cu drept de semnatura din Regiunea de
Dezvoltate Vest pentru anul 2015. Propunerile noastre, ce rezulta din
aceasta situatie, fac obiectul unui material pregatit pentru sedinta
C.S.RUR.
10. BTRDV a intocmit un material prin care a solicitat CS RUR:
- aprobarea acordarii urmatoarei Diplome de Excelenta (a XXI-a), in judetul
Hunedoara dlui BRYLYNSKEI VLADIMIR BOGDAN IAREMA, in
URBANISM PARTICIPATIV pentru contributia sa individuala la salvarea,
conservarea si punerea in valoare a PARCULUI ISTORIC si
ARHEOLOGIC „CETATILE DACICE din MUNTI ORASTIEI“
- aprobarea pentru participarea la singurul eveniment anual “Urban
Concept”, ce aduna impreuna specialisti cu drept de semnatura, specialisti
din administatiile locale si centrale, oameni de afaceri specializati pe
probleme de urbanism si amenajarea teritoriului, ce se va desfasura la
Predeal in 17-19 martie 2016.
11. Prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav a transmis materiale pentru numarul
omagial al Revistei Urbanismul –Serie Noua, in memoria celor sapte
arhitecti decedati in incendiul #Colectiv, referitoare la arhitect doctor in
urbanism Catalina Ionita si urbanist doctor in urbanism Mihai Alexandru, cu
care a colaborat profesional ca urmare a prezentei sale in comisiile
academice de acordare a titlului de doctor in urbanism.
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12. S-a primit pentru Reprezentanta Regiunii Sus-Vest un material ce
continea o reclamatie. Materialul a fost directionat spre doamna arh.
Nicoleta Parvanescu. Cu aceasta ocazie revenim la solicitarea noastra de
a se aproba stampila pentru aceasta reprezentanta, putandu-se astfel
intocmi materiale aferente si putandu-se activa o casuta postala pentru
primirea corespondentei.
13. BTRDV a intocmit si a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, 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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