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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest –
DECEMBRIE 2016
- La solicitarea secretariatului general a fost întocmit raportul de activitate și raportul contabil pe anul
2016.
- In 6 decembrie dl. arh. Gheorghe Elkan a participat, la invitația Asociației Peisagiștilor din România –
AsoP, Filiala Teritoriala Nord-Vest în colaborare cu Ordinul Arhitectilor din Romania, la atelierele LANNET -Impactul legislației asupra calității spațiului urban și la dezbaterea publică pe marginea Legii nr.
24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Dl. arh.
Elkan, invitat ca reprezentant teritorial RUR, a luat cuvântul cu privire la implicațiile urbanistice ale Legii
nr. 24/2007.
- În cadrul biroului a avut loc o întâlnire între dl. arh. Gheorghe Elkan și dl. prof. dr. ing. Lazăr Marian,
fost arhitect șef al Municipiului Cluj-Napoca în anii 60, în scopul documentării cu privire la urbaniștii
clujeni și realizările lor în diverse perioade de dezvoltare a orașului.
- În cadrul biroului s-au înregistrat și analizat 3 dosare privind dobândirea dreptului de semnătură, care sau transmis secretariatului comisiei de examinare însoțite de punctul de vedere al biroului. S-au
înregistrat 2 cereri pentru reluarea stagiului profesional.
- S-a prelungit colaborarea cu Ab Plus Events în vederea participării la evenimente și proiecte comune
viitoare.
- În urma sesiunii de examinare din 15 decembrie, Comisia de Examinare a sesizat Comisia de Disciplină
referitor la unele nereguli privind respectarea prevederilor Regulamentului RUR. Sesizarea este în curs de
analiză.
- În cadrul biroului s-a analizat OG 100/2016 privind modificarea Legii 350/2001 și a Legii 50/1991.
- În cadrul biroului s-a reluat analiza modificărilor aduse Regulamentului dobândirii dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism și a Regulamentului privind
organizarea și funcționarea RUR și s-au transmis d-nei arh. Andreea Popa, coordonatoarea proiectului,
observațiile și propunerile noastre.
- In legătura cu Revista URBANISMUL SERIA NOUĂ, propunem să se păstreze o formă de comunicare
scrisă în domeniul urbanismului, care să dovedească o oarecare preocupare pentru a difuza actualități în
interesul specialiștilor atestați RUR, cel puțin la nivelul Monitorului care a apărut ca urmare a unor
gânduri sănătoase în perioada 2005/2006, înaintea apariției primului număr al revistei.
- S-a adunat informațiile cu privire la documentațiile de urbanism aprobate cu HCL în primăriile reședință
de județ, la care s-au adăugat listele lucrărilor intrate în CTATU spre aprobare, pentru lunile iulieseptembrie. Acestea au fost transmise secretariatului central pentru verificarea plății tarifului.
- Din cadrul biroului teritorial s-a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu) legate de
modalităţile de plată a tarifelor, a dobândirii dreptului de semnătură, înscrierea în stagiu, etc.
- De asemenea, specialiștii cu drept de semnătură și stagiarii RUR au fost informați prin newsletter cu
privire la noutățile legislative apărute în luna decembrie.
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