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MEMORIU DE ACTIVITATE
19 iulie-12 septembrie 2016

1. Ziua Mondială a Urbanismului 08.11.2016
În urma discutilor cu Presedintele Consiliului Judetea Timis, dl.Sorin
Grindeanu, Reprezentantul teritorial prof. dr. arh.Radu Radoslav a trimis o
adresa, prin care s-a solicitat punerea la dispozitie a salii de sedinte a
Consiliului Judetean, pentru organizarea atelierului tematic cu ocazia
acestui eveniment. Ni s-a comunicat ca sala ne va fi pusa la dispozitie
contra achitarii unei taxe, care ne va fi transmisa. Vom incerca sa
negociem conditiile.
Tema aleasa : Practica Planificarii Spatiale-prezent si perspective (institutii
si instrumente).
Obiectivul declarat al actiunii este aducerea in spatiul public a unor aspecte
relevante ale planificarii spatiale in Romania, cu scopul atat de a semnala
proiectantilor, reprezentantilor institutiilor publice si publicului larg
problemele dezvoltarii urbane si teritoriale, cat si de a formula propuneri de
solutionare care sa conduca la actiuni concrete si eficiente.
S-a discutat cu arhitectii sefi din judetele arondate si cu cei de municipii,
despre participarea lor la eveniment.
Vom reveni cu detalii.
2. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat activitatea de
actualizare a bazei de date (activitate continua) si a transmis la RUR
Bucuresti modificarile intervenite.
3. Reprezentantul teritorial prof.dr. arh.Radu Radoslav a participat la
sedintele Comisiei de Amenajare a Teritoriului si Urbanism de la Primaria
Timisoara, Consiliul Judetean Timis si Consiliul Judetean Hunedoara din
perioada la care facem referire.
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4. Reprezentantul RUR pentru Regiunea de Dezvolare Vest- prof.dr.
arh.Radu Radoslav a transmis observatii referitoare la documentul
consultativ privind competentele profesionale in planificarea urbana al
E.C.T.P.-C.E.U.
5. Biroul teritorial a transmis doua dosare de stagiatura si a preluat 4
dosare pentru atestare drept de semnatura.
Rugam, să se revină la sistemul din Regulament in ceea ce priveste
preluarea de dosare si punct de vedere asupra conformitatii continutului
dosarului pentru ca să nu se creeze precedente (asa cum s-a intamplat cu
al cincilea dosar, preluat in martie, de RUR Bucuresti si transmis ulterior
nouă, prin curierat).
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, inclusiv modificarea
tarifelor RUR.
7. Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a solicitat situatia achitarii
tarifelor specialistilor cu drept de semnatura de la reprezentanta Craiova .
A fost intocmita si situatia achitarii terifelor exercitarii dreptului de
semnatura in Regiunea Vest. Materialele aferente cu observatii si
propuneri se vor transmite la RUR Bucuresti cand vor fi solicitate si vor fi
pe ordinea de zi a sedintei C.S.RUR.
8. S-a continuat donarea de Reviste Urbanismul-Serie Noua-de aceasta
data la Biblioteca Academiei, Filiala Timis.
9. S-a discutat prelungirea contractelor de inchiriere ale spatiilor detinute
de Biroul Timisoara si s-au stabilit lucrarile care trebuie executate de
locator (unele s-au executat deja- izolare geamuri).
10. Biroul teritorial solicita, în conformitate cu cererea Comisiei de Cenzori,
rezolvarea problemei cu deschiderea contului in banca si transmiterea de
lichiditati necesare pentru functionare.
11. Biroul teritorial a intocmit si a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, 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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