Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 12/09.01.2017

MEMORIU DE ACTIVITATE
9 decembrie 2016 - 9 ianuarie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat actiunea de
actualizare a bazei de date (activitate continua). Revenim la solicitarea de
a se stabili ce date pot fi făcute publice în baza de date (forma de
exercitare a dreptului de semnatura, locul de exercitare a dreptului de
semnatura, adresa, tel. /email, etc.).
2. Biroul teritorial a preluat două dosare pentru inscriere în stagiu.
Conform uzantelor, unul s-a transmis deja la RUR Bucuresti, urmînd să-l
trimitem si pe al doilea.
3. Personalul biroului teritorial a transmis tuturor celor interesati informatii
referitoare la obtinerea dreptului de semnatură, stagiu RUR, legislatie,
evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, etc,
O
problema
deosebita
pentru
noi
a
fost
legată
de
recunoasterea/nerecunoasterea unui masterat in strainatate, provenit din
arealul arondat, nerezolvată pînă acum.
4. Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a răspuns, în limita
competentelor, adresei specialistului cu drept de semnatură arh. Ioan
Feier, răspunsul complet se va transmite după primirea de la C.S.RUR a
lămuririlor referitoare la aspectele juridice ale legislatiei în vigoare,
privitoare la amenajarea teritoriului si urbanism.
5. Se continua activitatea de solicitare a situatiei plătilor tarifului pentru
exercitarea dreptului de semnatură de la specialistii cu drept de semnatură
din arealul arondat.
S-a solicitat si reprezentantei din Craiova întocmirea acestei situatii si
transmiterea ei însotita de raportul de activitate aferent.
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6. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a retransmis, cu
modificări, observatii la Regulamentul privind dreptul de semnatură, cu un
draft de nota de fundamentare si cu un draft de regulament pentru
atestarea arhitectilor sefi, în conformitate cu legislatia în vigoare.
7. Reprezentantul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prof. dr. arh.
Radoslav Radu a participat si a exprimat puncte de vedere, la Comisiile
Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism de la Primăria Timisoara,
Consiliul Judetean Arad, Consiliul Judetean Hunedoara si Consiliul
Judetean Timis.
8. Biroul teritorial a solicitat un material referitor la activitatea
Reprezentantei Craiova pentru anul 2016 (avînd în vedere că se va discuta
problema reprezentantelor, in februarie). Activitatea si atributile
reprezentantelor trebuie rediscutate în contextul modificărilor survenite din
anul 2011, cînd s-a specificat că ele sunt provizorii.
9. Biroul teritorial a intocmit si a asigurat activitatea curentă de gestiune si
administrare (acte contabile primare, vanzări si donatii publicatii
Urbanismul Serie Nouă, transmitere documente, curătenie, propunere
B.V.C. 2017, executie B.V.C. 2016, finalizare an contabil, etc.).
O problemă rămasă deschisă este necesitatea urgentării deschiderii
contului într-o bancă pentru birourile teritoriale si aprobarea unui
buget al birourilor teritoriale pe care putem conta, pentru o activitate
optimă.

Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof. Dr. Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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