CONSILIUL SUPERIOR

Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA 01.04.2017– 25.04 2017
In perioada 01.04. – 25.04.2017, activitatea desfasurata de ReprezentanŃa
Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” a
folosit mijloace de comunicare on-line (posta electronica), comunicare telefonica,
corespondenta postala, intalniri directe si a urmarit urmatoarele aspecte:
1. Relatia cu specialistii cu drept de semnatura atestati de R.U.R. din judetele
Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea
2. Relatia cu organizatii si asociatii profesionale (in principal O.A.R.), cu alte
institutii publice si agenti economici interesati de activitatea de urbanism si
amenajarea teritoriului.
3. Relatia cu autoritatile publice locale
1. Relatia cu specialistii cu drept de semnatura atestati de R.U.R. din judetele Dolj,
Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea
2. Relatia cu organizatii si asociatii profesionale (in principal O.A.R.), cu alte
institutii publice si agenti economici interesati de activitatea de urbanism si
amenajarea teritoriului.
Pentru o informare corecta a specialistilor atestati R.U.R. din judetele Dolj,
Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea s-au transmis electronic urmatoarele anunturi:
Invitatia program si modalitatea de inscriere la Conferinta : MANAGEMENTUL
TRAFICULUI SI MOBILITATEA , care se va desfasura la Timisoara in perioada 11- 12
mai 2017;
Invitatia la “Euro – Constructii” - Conferinta Internationala despre Constructii
Sustenabile si Eficienta Energetica – Editia a-VI-a – organizata la Bucuresti in data de
23 mai 2017;
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S-a transmis catre specialistii atestati R.U.R. din judetul Dolj, invitatia la
dezbaterea “proiectanti – autoritati publice” - organizata de ReprezentanŃa
Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” in
parteneriat cu Filiala O.A.R.Oltenia, in data de 25.04. 2017, la sediul din Craiova al
Filialei O.A.R.Oltenia.
La aceasta dezbatere sunt invitati reprezentanti ai Consiliului Judetean Dolj, ai
Primariei Municipiului Craiova si ai Inspectoratului Judetean in Constructii Dolj –
Inspectoratul Regional in Constructii Sud-Vest Oltenia, ocazie cu care vor fi clarificate
unele din amendamentele introduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii – cu aplicare din 27 .12.2016.
In conditiile in care O.U.G. nr. 100/2016 a intrat in vigoare fara publicarea
Normelor metodologice de aplicare, au aparut foarte multe intrebari transmise de
specialistI atestati R.U.R. si functionari publici din serviciile de urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul Consiliilor Judetene Dolj, Gorj si Olt (judetele cu
care am cele mai multe contacte) si Primaria Municipiului Craiova.
La invitatia lansata de ReprezentanŃa Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” in parteneriat cu Filiala O.A.R. Oltenia, siau manifestat disponibilitatea participarii: Dl. Arhitectul-sef Radu Pappa si D-na arh.
Liana Panait de la Consiliul Judetean Dolj, D-ra Arhitect–sef Gabriela Miereanu de la
Primaria Municipiului Craiova si D-ra ing. Andra – Maria Greblescu din partea
Inspectoratului Judetean in Constructii Dolj – Inspectoratul Regional in Constructii
Sud-Vest Oltenia.
Periodic s-a transmis Newsletter-ul Administratie.ro postat pe site-ul
Administratie.ro. A fost transmis electronic specialistilor atestati R.U.R., Comunicatul
Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr. 200 din 21.03.2017,
postat pe site-ul R.U.R.
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De asemenea a fost deschisa la Filiala O.A.R. Oltenia, o lista cu persoanele care
doresc sa achizitioneze revista “Urbanismul “ – Serie Noua nr. 21 - 22 / 2016, volum
aniversar, de inalta tinuta academica, dedicat Cetatii Alba - Iulia, care in 2018 va
sarbatori 100 de ani de la consfintirea ROMANIEI MARI.
Daca la sediul central al Registrului Urbanistilor din Romania din Bucuresti
exista un numar suficient de exemplare, va rog sa distribuiti pentru ReprezentanŃa
Registrului Urbanistilor din Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia” un
numar de 10 exemplare din revista “Urbanismul “ – Serie Noua nr. 21 - 22 / 2016 si
15 exemplare din revista “Urbanismul “ – Serie Noua nr. 20 / 2016 – dedicata “in
memoriam” celor disparuti in accidentul de la “Colectiv”. Acest fond de reviste va fi
distribuit la nivelul Consiliilor Judetene Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea, la nivelul
Primariilor resedinta de judet, la alte institutii publice (I.S.U. Oltenia) precum si
autorilor proiectelor premiate in cadrul Anualei de Arhitectura, care se va organiza la
Craiova, de Filiala O.A.R. Oltenia in cursul lunii iunie/iulie 2017.
Din cele 2 exemplare ale “Cartei europene a democratiei participative in
procesele de planificare spatiala”, volum aparut la Bucuresti in 2016, cu acordul ECTP
– CEU, exemplare repartizate ReprezentanŃei Registrului Urbanistilor din Romania –
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, 1 exemplar a fost oferit Filialei O.A.R.
Oltenia. Pentru specialistii atestati R.U.R. cu drept de semnatura din judetele Dolj,
Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea, “Carta europeana a democratiei participative in
procesele de planificare spatiala” a fost transmisa electronic in format PDF.
In relatia cu viitorii specialisti atestati R.U.R. pentru dreptul de semnatura
(telefonic, folosind posta electronica si direct), s-au transmis informatii legate de
inscrierea in stagiul profesional sau la sesiunile de examinare pentru obtinerea
dreptului de semnatura.
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3. Relatia cu autoritatile publice locale
La adresa transmisa la sfarsitul lunii martie 2017, catre Consiliile Judetene Dolj,
Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea si catre Primariile municipiilor Craiova, Targu – Jiu,
Slatina, Drobeta Turnu Severin si Ramnicu Valcea, adresa transmisa pentru
monitorizarea achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnatura pentru
documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, supuse avizarii/aprobarii, au
fost centralizate raspunsurile primite.
S-au primit raspunsuri de la Consiliile Judetene Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt,
Valcea si de la primariile municipiului Slatina si municipiului Craiova. Unele
raspunsuri au fost partiale, cuprinzand doar lista documentatiilor avizate/aprobate in
primele 3 luni ale anului 2017, altele au avut unele erori de redactare (Primaria
Municipiului Craiova). S-a solicitat prezentarea corecta a listelor documentatiilor
avizate/aprobate si s-a revenit cu adrese la Primariile de la care nu au fost primite
raspunsuri ( Primariile municipiilor Targu Jiu, Ramnicu-Valcea si Drobeta Turnu
Severin). Raspunsurile centralizate au fost transmise la compartimentul Contabilitate
din cadrul Registrului Urbanistilor din Romania , de la Bucuresti.
In perioada 01.04.2017 – 25.04. 2017 am participat la Comisiile Tehnice de
Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Dolj si de la
Primaria Municipiului Craiova, unde au fost prezentate documentatii de urbanism in
faza pentru obtinerea avizelor de initiere pentru intocmirea documentatiilor de
urbanism de tip P.U.Z. Nu au fost prezentate documentatii de urbanism care
urmeaza a fi supuse aprobarii in Consiliile Locale.
De asemenea am participat la 2 sedinte ale Comisiei de sistematizare a
Circulatiei Rutiere unde in urma sesizarilor primite de Serviciul Administrare si
Monitorizare Transport Public Local si Siguranta Circulatiei de la nivelul Primariei
Municipiului Craiova au fost analizate propuneri de fluidizarea traficului in municipiul
Craiova.
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In zilele de 22 – 23 aprilie 2017 am participat la Programul Interreg V-A
Romania – Bulgaria – Proiect “Reteaua de biciclete electrice” – cod 15.1.1.006 – cu
primul tur promotional desfasurat in Romania pe biciclete electrice, avand drept
grup tinta persoanele peste 60 de ani, tur promotional desfasurat pe ruta Calafat –
Cetate – Salcia – Garla Mare – Gruia – Vanju Mare – Drobeta Turnu Severin si retur,
cu peste 100 de participanti din Romania si Bulgaria.
Din partea functionarilor publici care activeaza in serviciile de urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul Consiliilor Judetene Dolj , Gorj, Olt si din Primaria
Municipiului Craiova se solicita in continuare informatii privind organizarea la Craiova
a cursurilor de perfectionare continua de catre Registrul Urbanistilor din Romania in
parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Deoarece aceste cursuri vor
fi dedicate functionarilor publici din serviciile de urbanism si amenajarea teritoriului,
care activeaza la nivelul Consiliilor Judetene, Primariilor de municipii, orase si
comune din judetele Dolj, Gorj si Olt, Consiliul Judetean Dolj si-a manifestat
disponibilitatea de a asigura spatii pentru desfasurarea acestor cursuri. De asemenea
sunt interesati de aceste cursuri si functionarii publici cu atributii de arhitect sef din
cadrul Consiliilor Judetene Gorj si Olt.
Din partea functionarilor publici care activeaza in serviciile de urbanism si
amenajarea teritoriului din cadrul Consiliilor Judetene Dolj , Gorj, Olt s-au solicitat in
continuare, informatii privind Regulamentul de atestare R.U.R. pentru functionarii
publici cu atributii de arhitect-sef de judet / municipiu / oras, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu
modificarile si completarile ulterioare.
25. 04. 2017
Arh. Nicoleta Parvanescu
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