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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
14 Decembrie 2018- 14 Ianuarie 2019
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului

- La sfârșitul lunii decembrie 2018, dl. arh. Elkan a participat la o dezbatere inițiată de OAR-T,
referitoare la propunerea Primăriei Cluj-Napoca de a lansa în anul 2019 un concurs de soluții
pentru elaborarea unui PUZ, în zona Sopor, cu scopul de a dezvolta coerent acest nou cartier. La
întâlnire au participat mai mulți arthitecți care și-au exprimat opiniile legat de dezvoltarea
urbanistică a cartierului care are o suprafață de peste 200 ha, care va trebui să se integreze în
municipiu cu toate funcțiunile necesare.
- Consiliul Judetean Cluj a trimis informarea privind modificarea ”Regulamentului privind
organizarea și funcționarea CTATU din cadrul Consiliului Judetean Cluj”.
- La solicitarea președintelui RUR, dl. prof. univ. dr. arh. Alexandru Sandu de a identifica în zona
arondată Biroului teritorial, specialiști cu drept de semnătură care posedă certificat de formator
sau care sunt cadre didactice în învățământul superior, și care doresc să se implice, contra cost, în
cursurile de formare profesională organizate de Institutul Național al Administrației (INA) pentru
domeniul planificării spațiale, din cadrul biroului s-a transmis această solicitare tuturor
specialiștilor din zona N-V și Centru. Unii specialiști cu drept de semnătură au răspuns favorabil
acestei solicitări și urmează să se centralizeze informațiile primite pentru a le transmite
Secretariatului general RUR.
În domeniul administrativ
-În cadrul biroului s-au înregistrat 6 dosare de stagiu.
- La solicitarea Secretariatului general RUR, s-a întocmit raportul de activitate pentru perioada
2017-2018.
- 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.
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