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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Iulie 2018
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- În cadrul biroului s-a primit solicitarea Secretarului general al Primăriei Bistrița de a se
transmite un punct de vedere profesional legat de analiza unor spețe din Municipiul Bistrița, care
au ridicat probleme la interpretarea unor sintagme insuficient clarificate sau neclarificate în PUG
Bistrița. În acest sens, s-au analizat lucrari de specialitate și s-au căutat exemple din practica
profesională care să lămureasca sintagmele ”locuințe colective de mici dimensiuni” sau ”locuințe
individuale în regim discontinuu, în regim continuu sau locuințe colective în regim discontinuu
sau regim continuu” care ridică probleme de interpretare, atât în rândul specialiștilor care
elaborează lucrările de urbanism, cât și în rândul administrației locale. În concluzie, solicităm
comisiei profesionale să sprijine o acțiune de clarificarea unor termeni și sintagme, din domeniul
urbanismului, care generează condiționări specifice și a căror neclaritate lasă loc de interpretări și
de apariția unor exemple de proastă practică profesională.
- Reprezentantul teritorial, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la ședința CTATU a Consiliului
Județean Cluj. În ședință s-au discutat, printre altele, despre noile modificări/propuneri aduse
Regulamentului Local de Urbanism al PUG-ului mun. Cluj-Napoca.
- S-a primit informarea din partea Secretariatului central RUR, referitoare la lansarea caietului de
sarcini privind ”Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de
Urbanism al orașului Slănic Moldova”. Informarea a fost transmisă prin newsletter specialiștilor
atestați RUR și a fost postată și pe pagina biroului.
- 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.
Comisia de disciplină
- Dl. arh. Gheorghe Elkan, în calitate de președinte al comisiei de disciplină, a primit informarea
cu privire la activitatea comisiei teritoriale București-Ilfov, în legătură cu o nouă sesizare care se
află în analiză. De asemenea, s-a adus în discuție, din nou, necesitatea revizuirea regulamentului
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și a procedurii de lucru a comisiilor teritoriale de disciplină astfel încât să fie mai operative și să
implice mai puține proceduri și costuri, solicitată de altfel din iunie 2016. Referitor la comisia
teritorială de disciplină București-Ilfov, D-na arh. Aurora Jelea va prezenta o propunere cu care
președintele comisiei de disciplină este de acord.
În domeniul administrativ
- În cadrul biroului s-au înregistrat 3 dosare de stagiu și o solicitare de modificare a ștampilei ca
urmare a schimbării numelui.
- La sugestia D-lui prof. arh. Gabriel Pascariu s-au postat pe pagina biroului, informațiile legate
de Bienala 2018, acestea fiind actualizate cu noutăți.
- 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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