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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Mai 2018
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- În urma demersului nostru, în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România- Filiala
Transilvania, cu scopul de a proteja zonele Micro 1 și Micro 2 din cartieul Gheorgheni (mun.
Cluj-Napoca), la adresa noastră s-a primit răspunsul din partea OCPI Cluj, prin care am fost
invitați la o întâlnire la sediul OCPI pentru a identifica în arhivă, zona de interes și
documentele solicitate. În acest sens, d-na Diana Reteșan-șef birou și dl. arh. Vasile Mitrea au
avut o întâlnire în cadrul OCPI, cu șeful de birou pentru a studia planul cadastral arhivat și
pentru a identifica pașii urmatori, necesari în acțiunea demarată.
- În cazul sesizării primite din Baia Mare referitor la PUZ- str. Oltului, după o analiză a tuturor
documentelor avute la dispoziție, s-a elaborat și trimis un răspuns către petent, semnat de
Președintele Comisiei Teritoriale de Disciplină Nord-Vest.
- S-a înregistrat o adresă din partea Primăriei Municipiului Bistrița care solicită informații
referioare la punctele de vedere profesionale trimise din cadrul biroului nostru, ca răspuns la
unele solicitări venite din partea Secretarului Primăriei. În urma analizării adreselor trimise
împreună cu Dl.arh Szabolcs Guttman și Dl. arh. Vasile Mitrea, s-a răspuns argumentat, în
conformitate cu Regulamentele RUR și legislația în vigoare.
- Reprezentantul teritorial, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat pe parcursul lunii la 3 ședințe
CTATU ale Consiliului Județean Cluj. Una dintre ședințele CTATU a fost organizată în
comun cu cea de la Primăria Mun. Cluj-Napoca, care a vizat probleme/proiecte importante de
dezvoltare ale municipiului Cluj-Napoca (PUZ- Spital Regional de urgență, PUZReorganizare Malurile Someșului). Dl. arhitect a avut intervenții referitoare la modul de
elaborare a regulamentelor locale de urbanism, care pentru aceste documentații trebuie
elaborate in mod specific pe zonele analizate.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a primit invitatia de a participa în perioada 10-12 mai 2018, la
Conferința Națională Urban Concept, de la Brașov.
- S-a primit informarea din partea Primăriei Cluj-Napoca referitoare lansarea procedurii
simplificate pentru ''Plan urbanistic zonal de regenerare urbana, plan urbanistic de detaliu si
studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii parking cu amplasament str. Liviu
rebreanu nr. 2-4 din mun. Cluj-Napoca''. Informarea a fost transmisă prin newsletter
specialiștilor atestați RUR și a fost postată și pe site.
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- S-a primit invitația de a participa la A XIV-a conferinta INCD URBAN-INCERC, care va
avea loc pe data de 5 octombrie, la București. Invitația a fost diseminată la toți specialiștii
atestați RUR din zona Nord-Vest și Centru, totodată fiind postat și pe pagina web a biroului
teritorial. Având în vedere corelația cu propunerile din luna trecută, am acordat o atenție
deosebită tematicii propuse și suntem în faza de analiză a posibilității de participare efectivă a
unor specialiști la această conferință, aspect ce va fi comunicat ulterior.
- Pe parcursul lunii, din cadrul biroului s-a oferit consultanță în domeniu, unor persoane fizice,
stagiari, legat de proiecte de urbanism, legislația în vigoare, etc.
În domeniul administrativ
- În cadrul biroului s-au înregistrat 5 dosare de stagiu.
- Pagina web a biroului a fost actualizată.
-S-au înregistrat 2 dosare pentru dobândirea dreptului de semnătură și până la depunerea
completă a dosarului s-a oferit consultanță și ajutor solicitanților, pentru a se încadra în
prevederile regulamentului RUR.
- Din cadrul biroului teritorial s-a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu)
legate de modalităţile de plată a tarifelor, a cursurilor de formare continuă, 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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