BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 120/15.04.2019

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
19 Martie- 15 Aprilie 2019
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- Secretarul muncipiului Bistrița, d-na Floare Gaftone, a transmis solicitarea de a oferi un punct
de vedere profesional cu privire la un caz mai actual de construire a unor locuințe colective cu 7
apartamente, în zona istorică a municipiului Bistrița, în apropiere de fostul zid al cetății și de alte
monumente istorice. Actele transmise au fost analizate și s-a elaborat și transmis un răspuns.
Totodată, la o dată ulterioară d-na Gaftone a trimis o nouă solicitare de a elabora un punct de
vedere profesional referitor la emiterea unei autorizații de construire în zona Parcului municipal.
În cadrul biroului s-a analizat PUG-ul Bistrița, PUZ-ul aprobat din zonă, astfel că răspunsul este
în curs de analiză și de elaborare.
- Reprezentantul teritorial, dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la Conferința susținută de
Dumitru Rusu (B.A.C.U.) despre ”Socialism-modernism în arhitectură și urbanism”, care a avut
loc în data de 28.03, la Cluj-Napoca.
- În cadrul biroului, dl. arh. Elkan a primit vizita d-lui Cazan Dorin, Arhitectul Sef al municipiul
Reghin pentru a se oferi consiliere în ceea ce privește anumite probleme legate de diverse situații
urbanistice din municipiu. Una dintre problemele dezbătute a fost gestionarea cazului de
edificare a fabricii de clei (formaldehidă) în zona industrială, în apropierea uni bloc de locuințe,
caz cunoscut de noi încă din anul 2014.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la ședințele CTATU din cadrul Consiliului Județean Cluj.
- La solicitarea URBAN INCERC s-a transmis prin newsletter la toti specialiștii din zona N-V și
Centru, invitația de participa în 29 mai 2019 la cea de-a XV-a 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".
În domeniul administrativ
- La solicitarea Secretariatului Central al RUR s-a transmis lista cu facultățile din zona N-V care
au profil sau master pe urbanism sau domenii conexe urbanismului. În acest sens s-au primit din
partea Secretariatului câteva exemplare ale ”Ghidului competențelor profesionale în planificarea
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spațială”- document de referință al ECTP-CEU, tradus și publicat de către RUR- care urmează să
fie oferite facultăților.
- În cadrul biroului s-a înregistrat 1 dosar de stagiu.
- În cadrul biroului s-a oferit consultanță unor persoane care doreau informații legat de
documentații de urbanism.
- S-a transmis Secretariatului Comisiei de examinare dorința unor specialiști/stagiari de a
actualiza site-ul rur.ro, în mod special rubricile Comisiei de Examinare.
- În urma discuțiilor avute prin e-mail cu reprezentanții proprietarei, în vederea prelungirii
contractului de închiriere al biroului, s-a primit oferta proprietarei privind cuantumul chiriei
pentru încheierea unui nou contract.
- 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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