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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
15 Noiembrie- 14 Decembrie 2018
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- Biroul teritorial a primit invitația din partea Primăriei Cluj-Napoca de a participa la o dezbatere
publică care a avut loc în data de 15 noiembrie referitoare la modernizarea Cetăţuii, printr-un
concurs de soluţii pe care îl va lansa împreună cu Ordinul Arhitecţilor din Transilvania (OAR).
Dl. arh. Gheorghe Elkan- reprezentant teritorial, a participat la acest eveniment alături de
specialiști în domeniu, reprezentanți ai administrației publice locale, societatea civilă, fiind
conturate câteva variante pentru concept și tema de proiectare.
- Primăria Cluj-Napoca a transmis invitația de a participa la un Workshop organizat în data de
22.11.2018, la inițiativa Fundației Culturale Carpatica, privind alegerea unei locații în municipiul
Cluj-Napoca pentru amplasarea unui monument dedicat Marii Uniri. Dl. Elkan a participat la
acest eveniment unde a fost dezbătut atât amplasamentul cât și concursul propriu-zis.
- Primaria orașului Sângeorz-Băi, jud. Bistrița-Năsăud a trimis o solicitare privind înființarea
unui grup de lucru în vederea întocmirii Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea și
amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orașului. Conform Legii nr. 185/2013, Registrul
Urbaniștilor recomandă un specialist atestat să facă parte din acest grup. Din cadrul biroului, s-a
transmis solicitarea Primăriei prin newsletter, specialiștilor din județul Bistrița-Năsăud, cu
rugămintea de a se exprima dacă doresc să facă parte din acest grup. S-au primit câteva
răspunsuri favorabile din partea arhitecților, cu rugămintea de a fi clarificate anumite aspecte
legate de remunerarea specialiștilor care vor face parte din grup, frecvența și durata întâlnirilor și
decontarea cheltuielilor. Având în vedere aceste întrebări și neclarități, considerăm oportun ca
RUR să se implice, prin transmiterea unor propuneri către administrația centrală, în vederea
soluționării acestor chestiuni. S-a elaborat un răspuns către Primaria Sângeorz-Băi, prin care i se
aduce la cunoștință implicarea specialiștilor din județul Bistrița-Năsăud de a organiza grupul în
vederea elaborării regulamentului.
În domeniul administrativ
- Fiind stabilită ședința Comisiei de Examinare pentru data de 13.12.2018, în această perioadă s-a
oferit consultanță telefonic și la sediul biroului pentru întocmirea dosarului în vederea atestării.
1
Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Cluj-Napoca, Str. M. Kogalniceanu nr. 6, ap. 4; Tel: 0364-805.634, 0364-805.635; e-mail: rurcluj@rur.ro
Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi
prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare,
contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro).
Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Astfel au fost înregistrate: 1 dosar pentru atestare și două pentru extinderea dreptului de
semnătură. După analiza dosarelor a fost întocmit punctul de vedere pentru fiecare dosar în parte
și au fost trimise electronic către Secretariatul Comisiei de Examinare și urmează a se trimite și
în formatul fizic. Având în vedere solicitările din teritoriu, recomandăm ca în măsura în care se
poate, data examinării să fie stabilită și postată pe site-ul RUR mai din timp, dat fiind perioada
foarte scurtă care rămâne de la anunțarea de către Comisie dacă dosarele sunt eligibile și data
efectivă a examinării.
-În cadrul biroului s-au înregistrat 4 dosare de stagiu.
- La solicitarea departamentului de contabilitate s-au întocmit și urmează să se transmită
propunerile de buget și concediu pentru anul 2019 și inventarul pentru anul 2018.
- În cadrul biroului au fost analizate și discutate materialele supuse dezbaterii în cadrul ședinței
Consiliului Superior din 13.12.2018.
- 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.
Ca și un paragraf special de sfârșit de an, Biroul Teritorial N-V și simpatizanții, vă
transmit urările de Crăciun și trecerea în Anul Nou 2019 să fie cu multă sănătate, putere de
muncă și fericire alături de cei dragi.

Reprezentant teritorial

Şef birou teritorial

arh. Gheorghe ELKAN

dr. geograf Diana RETEŞAN
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