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MEMORIU DE ACTIVITATE
23 mai 2017 - 19 iunie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a actualizat baza de
date referitoare la specialistii cu drept de semnatura; mentionam ca in
sedinta Comisiei de Examinare din 11.05. 2017, cei trei solicitanti de drept
de semnatura din arealul nostru au fost admisi (un arhitect pentru drept de
semnatura la 6 ani vechime, un arhitect pentru extindere drept de
semnatura si un inginer la domenii conexe).
2. La situatia centralizata referitoare la achitarea tarifului pentru dreptul
de semnatura pentru trimestru I 2017, transmisa luna anterioara, nu am
primit observatiile solicitate din partea Serviciului Contabilitate.
Situatia necentralizata, primita de la arhitectii sefi, pentru Regiunea de
Dezvoltare Sud-Vest a fost transmisa si de coordonatorul Regiunii SudVest arh. Nicoleta Parvanescu. S-au solicitat, de catre Biroul Timisoara,
unele clarificari si completari, la arhitectii sefi din regiunea Sud-Vest si s-au
transmis cereri de verificari achitare taxe la Serviciul Contabilitate RUR.
3. 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.
4. Profesor dr. arh.Radu Radoslav, a participat la Comisiile Consultative
pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism de la Primaria Timisoara,
Consiliul Judetean Hunedoara, Consiliul Judetean Arad, Consiliul Judetean
Timis .
5. S-a solicitat, din nou, reprezentantei Craiova intocmirea raportului de
activitate pentru perioada aferenta, care va fi transmis la RUR Bucuresti si
postat pe site-ul biroului de indata ce va fi primit, asa cum am procedat de
fiecare data.
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6. Reprezentantul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prof. dr. arh.
Radoslav Radu a participat la intalniri pe probleme de urbanism si
amenajarea teritoriului cu reprezentanti ai unor institutii si ong-uri: Centrul
de Politici Publice al Universitatii de Vest Timisoara, Asociatia Expose
Arhitecture, C.F.R., etc.
7. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a informat, prin
newsleter, toti specialistii cu drept de semnatura despre noutatile din
domeniu.
8. Reprezentantul teritorial, prof.dr. arh. Radu Radoslav, a continuat
seria de intalniri pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului cu
specialisti cu drept de semnatura, responsabili pe probleme de urbanism,
primari din Judetul Timis, presedintele Consiliului Judetean Timis, la sediul
Consiliului Judetean Timis. Au fost intalniri de lucru si la sediul Biroului
Teritorial Timisoara cu specialisti cu drept de semnatura .
9. Prof. dr. arh.Radu Radoslav a sustinut o prelegere, in data de 16 mai,
cu ocazia dezbaterii publice referitoare la dublarea caii ferate pe o portiune,
in interiorul orasului si oportunitatile acestui demers.
10. Biroul teritorial Timisoara a lansat solicitari de propuneri pentru
revizuirea legii 350/2001.
11. Biroul teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, vanzari si donatii publicatii
Urbanismul Serie Noua, transmitere documente, curatenie, etc).
Revenim si resemnalam probleme legate de functionarea
calculatorului din dotare tinand cont ca se doreste transmiterea sedintelor
on line, prin skype.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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