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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Mai 2017
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea în
domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- La solicitarea d-nei. arh. Florentina Iugan de a transmite observații și propuneri pe marginea
proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 - Lege privind autorizarea executării
lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor (care va înlocui Legea nr. 50/1991), s-au
transmis periodic, variantele rezultate în urma întâlnirii grupului de lucru, către o serie de
specialiști atestati RUR, specialiști din domeniul administrației publice și coordonatorului
teritorial, d-na. arh. Eugenia Mărginean. S-au primit observații și propuneri de la d-nul prof. dr.
geograf Vasile Surd și de la d-na. Floare Gaftone-secretarul Primăriei Municipiului Bistrița.
Majoritatea propunerilor făcute au fost discutate, în mai multe ocazii, cu biroul nostru. Materialul
a fost transmis d-nei arh. Florentina Iugan. Contribuția zonei de dezvoltare Centru nu o
cunoaștem.
- Ca urmare a continuării activității grupului de lucru pe proiectul de lege pentru modificarea Legii
350/2001, materialul a fost transmis, la fel, specialiștilor cu rugămintea de a trimite observații și
propuneri. De asemenea, materialul a fost analizat în cadrul biroului și observațiile făcute urmează
să fie transmise d-nei arh. Iugan.
- Pe baza proiectelor de modificare a legilor 50/1991 și 350/2001, d-nul arh. Gheorghe Elkan,
reprezentant teritorial, a purtat o serie de discuții cu arhitectul șef al județului și cu o serie de
specialiști atestați RUR. Concluziile acestor discuții coincid cu observații și propuneri ce au fost
înaintate Consiliului Superior, în ultimul an. Există o îngrijorare extinsă privind durata și
incertitudinea reglementărilor în domeniul UAT.
- D-nul arh. Gheorghe Elkan – reprezentant teritorial a participat la două ședințe CTATU din
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cadrul Consiliului Județean Cluj. S-a observat, din nou, că pe ordinea de zi a ședințelor, unii
specialiști atestați RUR au coordonat lucrări de urbanism pentru care nu au dreptul de semnătură
corespunzător. Considerăm că starea de disciplină necesită urgent o scrisoare oficială din partea
Consiliului Superior al RUR prin care să se atragă atenția asupra modului de elaborare și semnare
a documentațiilor de UAT.
- D-nul arh. Gheorghe Elkan a avut o întâlnire la sediul biroului cu o masterandă de la Facultatea
de Geografie din Cluj-Napoca care a solicitat o consultare în vederea documentării pentru
elaborarea proiectului de diplomă. S-au discutat aspecte privind construirea sistemului
hidroenergetic Someșul Cald și strămutarea satului Beliș, precum și elaborarea PUG Mărișel, etc.
De asemenea, s-au prezentat publicațiile apărute sub egida Bibliotecii Urbanismul-serie nouă.
- În urma primirii unei adrese din partea Primăriei Sîngeorgiu de Mureș prin care se solicită
clarificarea aspectelor cu privire la organizarea cursurilor de formare profesională continuă în
domeniul amenajări teritoriului și urbanism, organizate de RUR sau în colaborare cu RUR,
conform prevederilor Legii 350/2001 și modalitatea de ocupare a postului- responsabil urbanism,
s-a elaborat o adresă care urmează a fi transmisă solicitantului. Acest tip de adresă ar trebui să aibă
și un caracter informativ pozitiv în ceea ce privește posibilitatea de participare la aceste cursuri.
Comisia de Disciplină
În urma audierii înregistrării ședinței Consiliului Superior din 27 aprilie 2017, în care s-a
discutat pe marginea materialului transmis de președintele Comisiei de Disciplină, d-nul arh.
Gheorghe Elkan, referitor la cazurile de disciplină sesizate și paşii parcurşi de Comisia Teritorială
de Disciplină, conform Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Disciplină aflat
în vigoare, s-a constatat că sunt necesare câteva clarificări. Drept urmare s-a transmis Consiliului
Superior o nouă adresă prin care sunt punctate anumite aspecte legate de sancțiunile stabilite de
Comisia Teritorială și de prevederile regulamentelor RUR. S-a constatat că această problemă
necesită ascultarea și citirea cu răbdare a prezentării cazurilor de disciplină.
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În domeniul administrativ
- În cadrul biroului s-au înregistrat și analizat 2 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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