BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 151/19.06.2017

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Iunie 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. 350/2001 s-a transmis varianta rezultată în urma
întâlnirii grupului de lucru din cadrul MDRAP, către o serie de specialiști atestati RUR, specialiști
din domeniul administrației publice și inclusiv coordonatorului teritorial regiunea Centru, d-na.
arh. Eugenia Mărginean. S-au primit observații și propuneri de la d-na. Floare Gaftone-secretarul
Primăriei Municipiului Bistrița. Materialul care cuprinde și observațiile Biroului Teritorial a fost
transmis cu întârziere d-nei arh. Florentina Iugan, termenul solicitat de a trimite observații fiind
practic formal. Având în vedere discuțiile din ședința Consiliului Superior din data de 25.05.2017
referitoare la materialul transmis pentru modificarea Legii 50/1991, ținem să precizăm că nu s-a
constituit un grup de lucru teritorial care să analizeze propunerile de modificare a legii, deși
considerăm că această modalitate ar fi fost cea mai potrivită dacă se doreau observații pertinente,
rezultate dintr-o analiză amănunțită și experiență practică. Timpul acordat pentru modificarea
ambelor legi (50/1991 și 350/2001) nu a permis desfășurarea unei astfel de proceduri.
- D-nul arh. Gheorghe Elkan – reprezentant teritorial a participat la o ședință CTATU din cadrul
Consiliului Județean Cluj.
- S-a finalizat și trimis adresa către Primăria Comunei Sîngeorgiu de Mureș care a solicitat
informații referitoare la cursurile de formare continuă în domeniul UAT. La acest aspect, dorim să
subliniem faptul că RUR trebuie să adopte o poziție oficială referitoare la cursurile de formare
profesională continuă, care conform Legii ar trebui organizate de RUR și la modalitatea de
atestare a arhitecților șefi, inclusiv cei de la comune. Atât OG 100, abrogată, cât și în noua
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propunere de modificare a Legii 350/2001 se păstrează termenul de 6 luni în care persoanele care
ocupă postul de arhitect șef trebuie să fie atestate RUR pentru a rămâne în post. Un răspuns
nepotrivit din partea RUR și pierderea postului pot duce la diverse situații, chiar juridice.
- Biroul Teritorial continuă colaborarea cu AB Plus Events, ca partener media, pentru organizarea
conferinței de arhitectură din octombrie, iar în acest sens s-au purtat discuții pe e-mail legat de
modalitatea de publicare a bannerelor, mărimea acestora și periodicitatea.
- La solicitarea Biroului Teritorial N-V, a OAR-T, UAR-Filiala Județeană Cluj și a altor arhitecți
reputați, către Primăria mun. Cluj-Napoca, referitoare la denumirea unei străzi din Cluj-Napoca
după dl. urbanist Augustin Presecan, am fost informați de către Primărie că ”denumirea str.
Augustin Presecan a fost atribuită unei străzi situate între str. Carmen Silva și str. Plaiuri”, prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 633/2017.
Comisia de Disciplină
În urma audierii ședinței Consiliului Superior din 25 mai 2017, s-a hotărât ca Secretariatul
Comisiei de Disciplină să ”trimită propunerea finală și definitivă, în clar, a Comisiei teritoriale de

disciplină pentru fiecare dintre cazuri și în conf. cu “Regulamentul privind organizarea și
functionarea comisiei de disciplină și procedura disciplinară” , art. 23, să se transmită proiectul
de hotărâre redactat în conf. cu alin. (2), precum și anexele cf. alin. (3). “ În acest sens, s-a redactat
draftul de Hotărâre pentru fiecare caz în parte, în cadrul biroului și s-a transmis către Secretariatul
central, alături de o adresă din partea Președintelui Comisiei Centrale de Disciplină.

În domeniul administrativ
- În cadrul biroului s-au înregistrat și analizat 2 dosare de stagiu.
- În urma ședinței Comisiei de Examinare din 25.05.2017, s-a actualizat site-ul cu specialiștii
atestați din zona N-V și Centru.
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- Specialiștii din zona N-V și Centru au fost informați cu privire la invitația de participare la
concursul de soluții pentru orașul Ghimbav-Brașov.
- 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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