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MEMORIU DE ACTIVITATE
16 februarie- 21 martie 2016

1. Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a organizat in perioada
februarie-martie intalniri de lucru, pe probleme de urbanism si amenajarea
teritoriului, impreuna cu arhitectii sefi de judete, la care au fost prezenti
responsabili pe probleme de urbanism din administratiile locale, primari,
reprezentanti ai comisiilor consultative de amenajarea teritoriului si
urbanism si specialisti cu drept de semnatura, in 16 februarie la Consiliul
judetean Arad si in 3 martie la Consiliul judetean Hunedoara.
S-au discutat probleme de legislatie, de postare pe site-uri a
documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, de functionare a
comisiilor consultative de amenajare a teritoriului si urbanism, de felul in
care trebuie sa arate cartusul documentatiilor depuse, despre
OBSERVATORUL TERITORIAL.
Intalnirile au fost benefice pentru ambele parti.
2. S-a sugerat secretarei Comisiei de Examinare necesitatea actualizarii
listei stagiarilor, in conformitate cu regulamentele in vigoare.
3. S-au postat pe site si s-au distribuit prin newsletter toate informatiile
relevante pentru specialistii cu drept de semnatura, inclusiv Ordinul nr. 233
din M.O.199/17.III.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si
de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism.
4. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a acordat, in data de 4
martie 2016, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Hunedoara Diploma
de Excelenta in urbanism participativ domnului Vladimir Bogdan Iarema
Brylynskei pentru contributia sa, individuala, la salvarea, conservarea si
punerea in valoare a Parcului Istoric si Arheologic “Cetatile Dacice din
Muntii Orastiei” ce a fost urmata de implicarea comunitatii locale, in acest
demers.
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5. Reprezentantul teritorial prof. dr. arh. Radu Radoslav a participat la
sedintele Comisiei Consultative de Amenajare a Teritoriului si Urbanism de
la Primaria Timisoara, Consiliul Judetean Timis si Hunedoara din luna
februarie-martie.
6. Personalul biroului teritorial a transmis tuturor celor interesati informatii
referitoare la obtinerea dreptului de semnatura, stagiu RUR, legislatie,
evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, etc.
7. Biroul teritorial a primit, verificat, completat si transmis cu puncte de
vedere, dosarele pentru obtinerea dreptului de semnatura a doamnei arh.
Mirea Raluca, a doamnei master peisagist urbanist Busca Angela si a
domnului arh. diplomat Porime Nicolae.
8. Biroul teritorial a intocmit si transmis, din nou, situatia achitarii tarifului
dreptului de semnatura pentru specialistii cu drept de semnatura din
Regiunea de Dezvoltate Vest pentru anul 2015, in cazul in care se va
discuta in sedinta de Consiliu Superior RUR din 24 martie.
Situatia este anexata acestui memoriu de activitate.
9. S-a trimis o invitatie spre Registrul Urbanistilor-Biroul Regiunii de
dezvoltare Vest Timisoara, domnului prof.univ. dr. arh. Radu Radoslav
pentru participarea, cu prelegere, la CONFERINTA SMART CITIES.
SMART COMUNITIES, organizata de Asociatia Oameni si Companii in
data de 15 aprilie, la Timisoara.
C.S.RUR se va pronunta daca se poate participa in numele RUR.
10. Profesor universitar dr. arh. Radu Radoslav a transmis un material
referitor la REGIONALIZARE, cu ocazia dezbaterii organizate, la Consiliul
Judetean Timis, in data de 18 martie, organizata de Academia de
Advocacy.
12. Biroul teritorial 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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