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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
17 Ianuarie – 18 Februarie 2019
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- La solicitarea d-nei conf. dr. urb. Andreea Necsulescu, de a sprijini Universitatea ”Ion Mincu”
la realizarea unei statistici la nivelul teritoriului privind studiile de bază ale funcționarilor
angajați în serviciul urbanism/instituția Arhitectului Șef, pentru crearea unor noi coduri COR, și
totodată privind cursurile de formare profesională continuă, s-a elaborat și s-a transmis prin email o adresă către toți Arhitecții Șefi din cadrul Consiliilor Județene din zona de dezvoltare
Nord-Vest și Centru. Pe măsura primirii răspunsurilor din teritoriu, acestea au fost centralizate și
transmise Secretariatului Central al RUR.
- Dl. arh. Elkan, în calitate de reprezentant al RUR, a participat la o întâlnire organizată de
Primăria Cluj-Napoca la Casino în Parcul Central, referitoare la inițierea unui concurs de soluții
pe o suprafață de cca 200 ha în intravilanul mun. Cluj-Napoca, în zona Sopor, la nivel de PUZ, în
prezența tuturor proprietarilor invitați la dezbatere. La întâlnire au participat mai mulți specialiști,
reprezentanți ai Primăriei, ai OAR-T, pe lângă persoanele care au în zonă terenuri și din fiecare
categorie prezentă, au luat cuvântul, inclusiv reprezentantul RUR, care a vorbit despre experiența
din domeniul constituirii asociațiilor virtuale, în vederea reparcelării unei zone mari.
- S-a primit pe e-mail solicitarea din partea Primăriei Salonta, jud. Bihor, de a exprima un punct
de vedere cu privire la semnarea unor documentații de urbanism. Deoarece solicitarea a fost
trimisă și la Secretariatul General al RUR, a avut loc o corespondență între Secretariat și Primăria
Salonta.
- Asociația Bistrița Civică, un ONG care dorește să contribuie la îmbunătățirea calității vieții în
municipiul Bistrița, a solicitat delegarea unui reprezentant al RUR, pentru a putea participa la
dezbaterea publică ”Urbanismul din Bistrița-Încotro?” stabilită inițial pentru data de 21 februarie
2019, dar modificată pentru data de 26 februarie. În legătură cu acest demers, am fost contactați
și telefonic de către vicepreședintele Ordinului Arhitecților- sucursala Bistrița, de a participa la
dezbatere. După discuții cu d-na Director Executiv al RUR, s-a aprobat delegarea unui
reprezentant la această întâlnire și decontarea cheltuielilor de deplasare.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a avut, în cadrul biroului, o întâlnire cu dl. ing. Marian Lazăr, fostul
Arhitect Șef al municipiului Cluj-Napoca legat de editarea unei cărți despre foștii Arhitecți Șefi
din Cluj.
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială
Durabilă (URBAN-INCERC) a transmis invitația de participa în 29 mai 2019 la cea de-a XV-a
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ediție a Conferinței de cercetare în construcții, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si
dezvoltare teritoriala avand ca tema "Contributia INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea
durabila a habitatului uman european". Totodată s-a solicitat și diseminarea invitației
specialiștilor atestați, dar și persoanelor interesate. Din cadrul biroului se va trimite această
informare specialiștilor din zona N-V și Centru, prin newsletter.
- Tribunalul Satu Mare a solicitat o listă cu specialiști atestați cu drept de semnătură pentru
documentații de ATU, care au”atestat pentru expertiză” urbanistică, din județele Bihor,
Maramureș și Sălaj. Solicitarea este în curs de rezolvare. Suntem interesați să primim referințe
despre stadiul formării experților extrajudiciari în domeniul amenajării teritoriului și
urbanismului.
- Primăria municipiului Alba a transmis o solicitare de a desemna o persoana din cadrul RUR
care să facă parte din Grupul de lucru în vederea punerii în aplicare a Legii nr. 185/2013 privind
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate. Solicitarea este în curs de rezolvare.
- În cadrul biroului, dl. arh. Elkan a primit vizita d-lui Cazan Dorin, Arhitectul Sef al municipiul
Reghin pentru a discuta unele probleme legate de fabrica de clei și formaldehidă, aflată în
apropierea unei zone de locuit.

În domeniul administrativ
-În cadrul biroului s-au înregistrat 11 dosare de stagiu si un dosar privind dobândirea dreptului de
semnătură.
- În cadrul biroului s-a oferit consultanță unor persoane care doreau informații legat de
documentații de urbanism. De asemenea, s-au primit multe întrebări, telefonic și scris, referitoare
la posibilitatea de atestare a unor persoane din administrația publică dar și din afara ei care doresc
să ocupe funcția de Arhitect Șef. Solicităm Consiliului Superior urgentarea procedurii de
aprobare a Regulamentului privind atestarea Arhitecților Șefi.
- La sfârșitul lunii februarie expiră contractul de închiriere pentru spațiul biroului, astfel că au
avut loc discuții și întâlniri cu reprezentanți (birou de avocatură) ai proprietarei, pentru
soluționarea favorabilă a prelungirii contractului.
- 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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