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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Aprilie 2017
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea în
domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- În vederea stabilirii unei colaborari cu Inspectoratul de Stat în Construcţii N-V în scopul
urmăririi aplicării prevederilor legale în procesul de elaborare a documentaţiilor de amenajarea
teritoriului şi urbanism, s-au continuat discuțiile telefonice cu reprezentanți ai Inspectoratului de
Stat în Construcții Cluj, urmând a se stabili o întrevedere.
- La solicitarea Consiliul Județean Harghita s-a transmis o adresă prin care s-au nominalizat
specialiști atestați RUR pentru a face parte din CTATU.
- În baza unei strânse colaborări cu Primăria Municipiului Bistrița, aceasta a solicitat biroului un
punct de vedere, cu privire la autorizarea unei construcții de tipul ”anexă agricolă D+P din
extravilanul municipiului Bistrița”. În cadrul biroului s-au analizat documentele transmise cât și
legislația în vigoare și s-a trimis o adresă către d-na Secretar Floare Gaftone.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan – reprezentant teritorial a participat la două ședințe CTATU din cadrul
Consiliului Județean Cluj. S-a observat că pe ordinea de zi a ședințelor, unii specialiști atestatți
RUR au coordonat lucrări de urbanism pentru care nu au dreptul de semnătură corespunzător. În
acest sens s-a transmis o adresă Consiliului Județean Cluj pentru a urmări pe viitor acest aspect,
împreună cu o anexă cu toate simbolurile dreptului de semnătură acordat de RUR.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a avut o întâlnire la sediul biroului cu o studentă de la Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială din cadrul UBB, care a solicitat o consultare în vederea
documentării pentru elaborarea proiectului de diplomă. S-au discutat aspecte de ordin arhitectural
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şi urbanistic, cu privire la evoluţia Municipiului Cluj+Napoca. De asemenea, s-au prezentat
publicațiile apărute sub egida Bibliotecii Urbanismul-serie nouă.
- La solicitarea d-nei Director drd. arh. Anca Ginavar de a transmite opinii şi observaţii referitoare
la respingerea aprobării OG 100/2016 cu amendamentele aduse, pentru a ajuta la elaborarea unei
adrese oficiale din partea RUR, a avut loc, în cadrul biroului, o întâlnire între dl. arh. Gheorghe
Elkan și dl. arh. Vasile Mitrea unde au fost analizate ordonanţa şi amendamentele propuse.
Concluziile au fost transcrise într-o adresă, care a fost trimisă către Secretariatul central RUR.
Comisia de Disciplină
Referitor la sesizarea adresată Comisiei de Disciplină de către Comisia de examinare a
RUR cu privire la unele nereguli privind prevederile Regulamentului RUR, având în vedere că
secretariatul biroului a preluat și secretariatul Comisiei de Disciplină funcționând pe lângă
președintele acesteia, evidențiem următoarele demersuri întreprinse:
- în data de 14 martie a.c. a avut loc ședința Comisiei Teritoriale de Disciplină Nord-Vest, la care
au participat dl. prof. univ. dr. geograf Vasile Surd- președintele comisiei (Cluj), d-na arh. Violeta
Iuoraș (Satu-Mare), d-na arh. Mariana Michiu-Dinescu ( Bistrița-Năsăud), dl. arh. Adrian
Popescu-Sturz (Bihor) și în cadrul căreia s-au analizat cazurile de disciplină, luându-se două
decizii. În urma ședinței s-a întocmit procesul verbal și deciziile, care au fost transmise Consiliului
Superior spre analiză și aprobare, cu respectarea prevederilor din Regulamentul de organizare și
funcționare a RUR și din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Disciplină.
- la solicitarea Consiliului Superior s-a elaborat o adresă prin care s-a făcut o propunere de
tantieme de ședință pentru membrii Comisiei Teritoriale de Disciplină Nord-Vest, care a fost
trimisă membrilor Consiliului Superior spre aprobare.
- în urma discuţiilor din cadrul şedinţei Consiliului Superior din data 16 martie 2017, în 27 martie
2017 a avut loc o întâlnire între reprezentantul teritorial și specialistul vizat în sesizare, fiind aduse
completari şi declaraţii la dosarul în cauză.
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- în urma acestor demersuri, dl. arh. Gheorghe Elkan- președintele Comisiei Centrale de Disciplină
a transmis o adresă către Consiliul Superior referitor la cazurile de disciplină sesizate în care s-au
punctat paşii parcurşi de Comisia Teriorială de Disciplină în raport cu prevederile Regulamentului
de organizare și funcționare a Comisiei de Disciplină aflat în vigoare şi etapele următoare
prevazute în acelaşi regulament.
- din cadrul biroului au fost transmise, alăturat adresei mai sus menționată, în format electronic,
dosarele cazurilor și actele Comisiei de Disciplină. Totodată actele, în original, au fost pregătite
pentru a fi trimise la București, pe perioada necesară consultării lor. Rugăm Secretariatul central
să introducă problema dosarelor de disciplină în programul ședinței Consiliului Superior, pentru a
încheia cazurile fără întârziere.
În domeniul administrativ
- Ca urmare a activității de proiectare în domeniul UAT în primul trimestru al anului, s-a întocmit
și s-a transmis lista cu documentațiile aprobate cu HCL de la reședințele de județ din zona NordVest.
- S-a semnat contractul de furnizare a energiei electrice pe o perioadă de încă doi ani.
- În cadrul biroului s-au înregistrat și analizat 3 dosare în vederea atestării și unul în vederea
extinderii dreptului de semnătură, fiind oferit punctul de vedere pentru Comisia de Examinare. De
asemenea s-au înregistrat 3 dosare de stagiu.
- 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.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN
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