Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 492 /10.10.2016

MEMORIU DE ACTIVITATE
12 septembrie-10 octombrie 2016

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest continua actiunea de
pregatire a Zilei Mondiale a Urbanismului din 8 noiembrie 2016.
Tema aleasa: Practica Planificarii Spatiale-prezent si perspective (institutii
si instrumente).
2. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat activitatea de
actualizare a bazei de date (activitate continua).
Revenim la solicitarea de a se stabili ce date pot fi facute publice: forma
de exercitare a dreptului de semnatura, locul de exercitare a dreptului de
semnatura ,adresa ,tel./email.
3. Biroul teritorial a preluat si transmis la RUR Bucuresti cinci dosare
pentru atestare drept de semnatura pentru care s-a intocmit punct de
vedere conform art.26 din Regulamentul Comisiei de Examinare, postat si
pe site-ul RUR.
4. Personalul biroului teritorial a transmis tuturor celor interesati informatii
referitoare la obtinerea dreptului de semnatura, stagiu RUR, legislatie,
evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, modul de intocmire a
situatiilor privind platile tarifului dreptului de semnatura.etc, inclusiv
modificarea tarifelor RUR.
5. Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, in cadrul parteneriarului
cu Asociatia Expose Arhitecture, a participat, prin reprezentantul teritorial
prof. dr. arh. Radu Radoslav, la deschiderea cursurilor de Regenerare
Urbana prin Restaurare de Arhitectura, etapa II.
6. Au avut loc intalniri cu arhitecta sefa a Primariei Timisoara, cu arhitecta
sefa a judetului Timis si cu directoarea Directiei de Urbanism si
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Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului judetean Arad, pe probleme
specifice de aplicare a legislatiei in domeniu.
7. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a transmis, prin
newsletter, toate informatiile relevante, tuturor specialistilor cu drept de
semnatura din arealul arondat: vest si sud-vest.
8. Prof.dr.arh.Radu Radoslav a transmis, in scris, punctul sau personal de
vedere exprimat in cadrul comisiilor consultative de amenajare a teritoriului
si urbanism la care a participat.
9. Biroul teritorial a solicitat un material referitor la activitatea
reprezentantei Craiova, din care sa rezulte si situatia achiterii tarifului RUR
in Regiunea Sud-Vest.
10. 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.).
11. Biroul teritorial a finalizat si transmis situatia achitarii tarifului pentru
dreptul de semnatura si a propus ca aceasta sa fie postata pe site-ul RUR
pentru eventuale completari (specialisti cu drept de semnatura din zona
arondata care lucreaza in alte zone si specialisti din alte zone care
lucreaza in zona arondata biroului).
12. S-a continuat donarea de Reviste Urbanismul –Serie Noua institutilor
publice din zona noastra.
Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof. Dr. Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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