CONSILIUL SUPERIOR

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA 12.07. - 20.07. 2016
Deoarece ultimul raport de activitate a fost transmis in data de 11.07.2016,
consemnand activitatile desfasurate pana in data de 11.07.2016, prezentul raport de
activitate contine activitatile desfasurate la nivelul ReprezentanŃei Registrului
Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia”, in perioada
12.07 – 20.07. 2016.
1. RELATIA CU SPECIALISTII CU DREPT DE SEMNATURA ATESTATI DE R.U.R.
DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST “OLTENIA”
In vederea actualizarii si gestionarii bazei de date a specialistilor atestati
R.U.R., cu drept de semnatura, din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea, in
conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul de organizare si functionare al
Registrului Urbanistilor din Romania aprobat cu Hotararea Consiliului Superior al
R.U.R. nr. 101 – publicata in MO nr. 577 din 13.08.2010 si cu precizarile cuprinse in
art. 8, lit. b) si lit. c) referitoare al atributiile birourilor teritoriale ale Registrului
Urbanistilor din Romania, prin adresa nr. 111 din 20.07.2016 transmisa din partea
ReprezentanŃei Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare SudVet “Oltenia”, au fost solicitate specialistilor atestati cu drept de semnatura, datele
de contact actualizate (adresa profesionala postala si electronica, telefon) si
portofoliul de lucrari realizat in cursul anului 2015 si in primele 6 luni ale anului 2016
(01.01.2016 – 30.06.2016). S-a transmis rugamintea ca datele solicitate sa fie
transmise pe adresa rurcraiova@rur.ro pana la data de 15.08.2016.
A fost transmis catre specialistiI atestati R.U.R., cu drept de semnatura,
anuntul facut de Secretariatul Registrului Urbanistilor din Romania, privind
organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier – Secretar al
Comisiei de examinare R.U.R, concurs care va avea loc in perioada 22.07 – 02.08
2016.
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile dumneavoastra de a fi
informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in
privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.

1

CONSILIUL SUPERIOR
2.
RELATIA CU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA CARE ISI DESFASOARA
ACTIVITATEA IN DOMENIUL AMENAJARII TERITORIULUI SI URBANISMULUI
(CONSILII JUDETENE / PRIMARII DE MUNICIPII SI ORASE)
Pentru a putea realiza baza de date cu documentatiile de urbanism/amenajare
a teritoriului aprobate, in vederea verificarii achitarii tarifului pentru exercitarea
dreptului de semnatura de catre specialistii in urbanism care au intocmit
documentatii de urbanism/amenajarea teritoriului, prin adresa nr. 110 din
20.07.2016 transmisa din partea ReprezentanŃei Registrului Urbanistilor din Romania
– Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia”, s-a solicitat institutiei Arhitectului sef
care functioneaza la nivelul Consiliilor Judetene Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea si
la nivelul Primariilor
resedinta de judet, situatia documentatiilor de
urbanism/amenajare a teritoriului avizate sau in curs de avizare in cursul anului 2015
si pe primele 6 luni anului 2016, cu precizarea titlului documentatiei de urbanism, a
specialistului in urbanism, coordonator al documentatiei de urbanism, mentionand si
beneficiarii documentatiilor de urbanism/amenajare a teritoriului. S-a transmis
rugamintea ca datele solicitate sa fie transmise pe adresa rurcraiova@rur.ro pana la
data de 15.08.2016.
Pe masura ce vor fi primite din partea specialistilor atestati R.U.R., cu drept de
semnatura si din partea institutiei Arhitectului Sef care functioneaza la nivelul
Consiliilor Judetene Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea si la nivelul Primariilor
resedinta de judet, raspunsurile la adresele nr. 110 si nr. 111 din 20.07.2016, aceste
raspunsuri vor fi redirectionate catre Secretariatul Registrului Urbanistilor din
Romania.
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.
20. 07. 2016
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile dumneavoastra de a fi
informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in
privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.
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