Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr.191 /24.04.2017

MEMORIU DE ACTIVITATE
14 martie 2017 - 24 aprilie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat actiunea
de intocmire a situatiei centralizatoare referitoare la plata tarifului pentru
exercitarea dreptului de semnatura, actiune care se va finaliza in 25 aprilie
2017 si va fi transmisa Secretariatului RUR in vederea unor verificari din
partea Serviciului Contabilitate si pentru monitorizarea activitatii
specialistilor cu drept de semnatura si urmarirea incasarilor care constituie,
de fapt, veniturile RUR.
2. Biroul teritorial a continuat actiunea de actualizare baza de date.
3 Biroul teritorial a transmis Comisiei de Examinare doua dosare ,
insotite de punctul de vedre referitor la conformitatea cu art.26 din
Regulamentul Comisiei de Examinare, un dosar pentru obtinere drept de
semnatura si altul pentru extindere drept de semnatura.
Referitor la stagiari, avem solicitare in scris pentru incadrarea in
regulamente , transmisa C.S.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, etc.
5. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prin prof.dr. arh.Radu
Radoslav, a avut observatii legate de propunerile privind indicatorii de
performanta pentru birourile teritoriale ridicate in sedinta de Consiliu
Superior din 16 februarie dar probabil aceasta situatie se va definitiva o
data cu noua lege a salarizarii din sistemul public.
6. S-a solicitat, din nou, reprezentantei Craiova intocmirea situatiei cu
achitarea dreptului de semnatura pentru arealul arondat precum si
intocmirea si transmiterea raportului de activitate.S-a intocmit si transmis
un raport de activitate pe primele trei luni urmand ca sa se revina la
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intocmirea raportului in vederea discutarii in sedintele C.S.RUR(intocmire si
transmitere cu trei zile inainte de data sedintei C.S.RUR).
7. Reprezentantul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prof. dr. arh.
Radoslav Radu a participat si exprimat punct de vedere referitoare la
documentatiile de urbanism, de la Comisiile Tehnice de Amenajare a
Teritoriului si Urbanism din cadrul Consiliul Judetean , Arad Consiliul
Judetean Hunedoara, Consiliul Judetean Timis si Primaria Municipiului
Timisoara.
8. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a informat, prin
newsleter, toti specialistii cu drept de semnatura despre noutatile din
domeniu.
9. Reprezentantul teritorial, prof.dr. arh. Radu Radoslav, a avut intalniri
pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului cu specialisti cu drept
de semnatura responsabili pe probleme de urbanism, primari din Judetul
Arad, la sediul Consiliului Judetean Arad in data de 22 martie 2017.
Au fost intilniri de lucru si la sediul Biroului teritorial Timisoara cu
specialisti cu drept de semnatura si la sediul Consiliului Judetean Timis.
10. Reprezentantul teritorial a sustinut o prezentare , in data de 5 aprilie
la Arad , cu ocazia
Forumului International de tehnologie si servicii
feroviare Railway Pro , pe probleme de mobilitate urbana prin sistemul
tramtren.
11. Biroul teritorial , prin prof.dr.arh.Radu Radoslav, a intocmit si
transmis pozitia personala bazata si pe evolutii din teritoriu ,referitoare la
O.U.G.100/2016, pentru intocmirea unui punct de vedere RUR.
12. Biroul teritorial a participat alaturi de specialisti cu drept de semnatura
la lansarea cartii:”Blogul lui Radu –jurnalul unui urbanist timisoarean
26.10.2015-03.02.2017” scrisa de prof. dr.arh.Radu Radoslav, o carte pe
probleme de urbanism referitoare la Timisoara si nu numai.
13. Biroul teritorial a lansat un proiect in baza parteneriatului cu Asociatia
Expose Arhitecture despre care vom trasmite date , in curand.
14. Biroul teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, vanzari si donatii publicatii
Urbanismul Serie Noua, transmitere documente, curatenie, etc).Sunt de
semnalat probleme legate de desfasurarea activitatii birourilor din punct de
vedere contabil si asteptam deschiderea contului biroului pe persoana
juridica si o metodologie clara si unitara de intocmire a actelor primare
contabile, in conformitate cu prevederile legale.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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