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MEMORIU DE ACTIVITATE
18 iulie 2017 - 18 septembrie 2017

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat actiunea de
actualizare a bazei de date –activitate continua, dar revenim la solicitarea
de a se finaliza actiunea “baza de date” promisa de doamna arh.Vera
Marin pentru a nu fi pusi, din nou, in imposibilitatea de a furniza date de
contact pentru specialistii cu drept de semnatura din arealul nostru, cand
se solicita de catre primari pt. desemnarea in comisii, activitatea fiind de
competenta RUR.
Mentionam ca dorim sa colaboram la baza de date care sa cuprinda,
pe langa specimenul de drept de semnatura si datele de contact, avand in
vedere ca dreptul de semnatura se exercita in diverse moduri: firma,
persoana fizica autorizata, angajat al unei institutii etc., tinand cont de ce
anume se face public, in conformitate cu legislatia-vezi Ordinul Arhitectilor.
2. S-a primit si transmis la RUR Bucuresti o solicitare de eliberare a unei
noi stampile, pierdute.
Consideram ca ar fi util sa se posteze pe site si procedura de inlocuire
a stampilei, in cazul pierderii.
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 si Consiliul
Judetean Timis.
5. Parteneriatul cu Asociatia Expose Arhitecture (proiectul “adopta o
casa”) a continuat prin dezbateri privitoare la legislatia referitoare la
monumente istorice si situri protejate, regenerare urbana si posibili
investitori privati. Detaliile sunt pe site-ul asociatiei.
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6. 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.
7. Reprezentantul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, prof. dr. arh.
Radoslav Radu a participat la intalniri pe probleme de urbanism si
amenajarea teritoriului cu specialisti cu drept de semnatura, primari si
responsabili cu urbanismul si amenajarea teritoriului, arhitecti sefi,
reprezentanti ai administratiei locale, la sediul nostru, precum si la Deva,
respectiv Arad.
8. S-a continuat seria de intalniri pe probleme de urbanism si
amenajarea teritoriului cu specialisti cu drept de semnatura, asociatii de
locatari, investitori etc.
Ca urmare a demersurilor noastre o documentatie pentru un PUZ
nu a mai primit aviz de oportunitate, in Timisoara.
Cazul este postat si pe site-ul Biroului Timisoara, la sectiunea
“Noutati”.
9. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a informat, prin
newsleter, toti specialistii cu drept de semnatura despre noutatile din
domeniu.
10. S-a depus un dosar pentru extindere drept de semnatura, care a fost
transmis, cu punct de vedere regulamentar, la RUR Bucuresti.
11. Reprezentantul teritorial, prof.dr. arh. Radu Radoslav, a participat la
o intalnire cu reprezentanti ai Ordinului Arhitectilor, domnul geograf conf.
dr. Bogdan Suditu, reprezentanti ai Universitatii de Vest din Timisoara
referitoare la un program, in derulare, cu privire la locuirea din mai multe
perspective.
12. Prof.dr. arh.Radu Radoslav a continuat postarea, pe blogul personal,
a diferitelor analize referitoare la diferite problemele urbanistice ale
oraselor si in special ale orasului Timisoara.
13. Biroul teritorial a asigurat activitatea curenta de gestiune si
administrare (acte contabile primare, transmitere documente, curatenie,
etc).
Biroul Timisoara a primit calculatorul nou-deocamdata doar unitatea
de disc si suntem in asteptare si a restului de echipament pentru instalare
si pentru a se face posibila transmiterea sedintelor on line, prin skype.
Mentionam ca in cadrul Biroului Timisoara suntem trei angajati si avem un
singur calculator vechi de peste opt ani.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu

Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, CP 300011
Tel: 0356.469.250, Fax: 0356.469.251, e-mail: rur5vest@gmail.com, rurtimisoara@rur.ro
Nr. Notificari Operator Date cu Caracter Personal: 23074; 23075; 23076; 23077; 23399; 23633.
Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice
alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu
caracter personal pe care le detinem.

