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1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest (BTRDV) a actualizat
baza de date referitoare la Regiunea de Dezvoltare Vest si a transmis
modificari, unde a fost cazul, la RUR Bucuresti.
S-a finalizat actiunea de reactualizare a bazei de date, inceputa
intrucat am constatat ca unele date nu mai sunt valabile. Am solicitat
tuturor specialistilor cu drept de semnatura RUR, din zona arondata, modul
si datele de contact publice prin care isi exercita dreptul de semnatura:
firma/ persoana fizica/ B.I.A.etc si telefon, email.
2. Este in curs de finalizare situatia achitarii tarifului RUR pt.
documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism in trimestrul I 2018 pt.
Regiunea de Dezvoltare Vest, pe care o vom transmite la RUR Bucuresti in
25 aprilie.
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.
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 Timisoara, la sediul nostru, cu precizarea ca dnul
Radu Radoslav si dna Sanda Predescu au fost in concediu de odihna o
parte din perioada pt. care s-a intocmit raportul.
6. BTRDV a informat, prin newsleter, toti specialistii cu drept de
semnatura despre noutatile din domeniu.
Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, CP 300011
Tel: 0356.469.250, Fax: 0356.469.251, e-mail: rur5vest@gmail.com, rurtimisoara@rur.ro
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alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu
caracter personal pe care le detinem.

7. 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 .
8. BTRDV a asigurat activitatea curenta de gestiune si administrare
(acte contabile primare, transmitere documente, vanzare reviste, curatenie,
etc).
9. BTRDV a participat la sedinta Consiliului Superior din data de 29
martie prin skype, in care s-a aprobat si bugetul biroului teritorial.

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

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu
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