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MEMORIU DE ACTIVITATE
26 ianuarie 2018 - 19 februarie 2018

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest (BTRDV) a actualizat
baza de date referitoare la Regiunea de Dezvoltare Vest si a transmis
modificarile necesare la RUR Bucuresti.
2. BTRDV a organizat in data de 2 februarie 2018 intalnirea trimestriala
cu arhitectii sefi de judet/arhitectii sefi de municipii resedinte de judet si
reprezentanti ai directiilor de urbanism din administratiile locale pe
probleme de imbunatatire a calitatii documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului. Materialul referitor la aceasta intalnire se gaseste
pe site-ul Biroului Timisoara si pe blogul Biroului Timisoara/blogul lui Radu
Radoslav.
Evenimentul a fost precedat de acordarea celei de-a XXIII-a Diplome
de Excelenta in Regenerare Urbana pentru reactivarea centrului istoric al
orasului Baile Herculane, Asociatiei “Locus” (formata din studenti arhitecti)
in contextul evenimentelor dedicate Anului European al Patrimoniului
Cultural- 2018 –vezi site Birou Timisoara /Evenimente si blog Birou
Timisoara/Blog Radu Radoslav.
3. Personalul BTRDV a transmis tuturor celor interesati informatii
referitoare la obtinerea dreptului de semnatura, stagiu RUR, legislatie,
evidenta specialistilor, rolul si targetele RUR, reviste Urbanismul-Serie
Noua aflate in dotarea biroului, etc, a preluat si transmis la RUR Bucuresti
doua dosare de stagiu.
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. Reprezentantul BTRDV, prof. dr. arh. Radoslav Radu a participat la
intalniri pe probleme de urbanism si amenajarea teritoriului cu arhitecti cu
drept de semnatura din judetul Arad si din Timisoara, la sediul nostru.
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6. BTRDV a organizat, in colaborare cu arhitectul sef al judetului
Hunedoara, o intalnire profesionala pe probleme de urbanism si amenajarea
teritoriului cu responsabili pe probleme de urbanism din administratiile locale
si cu specialistii cu drept de semnatura RUR din judetul Hunedoara, in data
de 14 februarie 2018 , la Deva. Au fost prezenti peste 70 (sapte zeci) de
participanti .Detalii sunt pe site-ul Biroului Timisoara/Evenimente si pe blog-ul
Biroului/blog Radu Radoslav. Temele discutate, rezultate din analiza
punctelor slabe ale documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului (din
cadrul CTATU CJHU) au urmărit 5 subiecte majore și anume: 1) Respectarea
cadrului conținut în ceea ce privește datele ce trebuiesc menționate în
cartușul planșelor, respectarea codurilor din legendele planșelor, conținutul
informațiilor tehnice oferite de planșe, cu o atenție sporită pe cele conținute în
planșa referitoare la proprietățile asupra terenurilor și a circulației acestora,
rolul specialiștilor/responsabililor în administrația locală/județeană, a celor
care gestionează fonduri europene și legătura cu Observatorul Teritorial; 2)
Delimitarea zonei pe care se întocmește un PUZ (pentru a se elimina
utilizarea eronată a documentațiilor pe o singură parcelă), rolul esențial al
Planului de Acțiuni (care este semnat de Primarul Unității Administrative
Teritoriale/UAT-ului) al Bugetelor Anuale/Multianuale, în punerea în practică a
documentațiilor de urbanism și rolul specialiștilor/responsabililor din
administrația locală/județeană; 3) Rolul Spațiului Verde în dezvoltările
imobiliare rezidentiale, în contextul marilor schimbări climatice, ca factor
principal al dezvoltării sociale echilibrate și al ecologiei sustenabile; 4)
Echiparea obligatorie cu rețele edilitare a dezvoltărilor imobiliare rezidențiale,
cu respectarea regimului juridic/tehnic/economic al drumurilor aferente; 5)
Necesitarea urgentării finalizării ridicărilor topo cu indicarea proprietăților
publice/private din cadrul UAT-urilor.
7. BTRDV a informat, prin newsleter, toti specialistii cu drept de
semnatura despre noutatile din domeniu.
8. BTRDV a intocmit si transmis strategia propusa de biroul teritorial
pentru anul 2018 corelata cu refacerea Bugetului Biroului Timisoara pe 2018,
care tine cont de B.V.C.-ul RUR aprobat in sedinta din 25 ianuarie.
9. Prof.dr. arh.Radu Radoslav a continuat postarea, pe blogul personal, a
diferitelor analize referitoare la diverse probleme urbanistice ale localitatilor si
in special ale municipiului Timisoara .
10. BTRDV a solicitat, intocmit, verificat si transmis la RUR Bucuresti, in
data de 25 ianuarie, situatia achitarii tarifului dreptului de semnatura pentru
trimestrul IV al anului 2017.
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11. BTRDV a asigurat activitatea curenta de gestiune si administrare (acte
contabile primare, transmitere documente, vanzare reviste, curatenie,
verificare router, etc).
12. BTRDV a participat la sedinta Consiliului Superior din data de 25
ianuarie prin skype. Desi unele probleme inca mai persista (intreruperi dese,
neintelegerea problemelor discutate) speram ca se vor remedia.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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