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16 Aprilie- 14 Mai 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 referitor la emiterea unei autorizații de construire în zona Parcului
municipal. S-au purtat discuții telefonice cu solicitanta, pe baza PUG-ului Bistrița și a PUZ-ului
aprobat din zonă, în ce privește reglementările urbanistice pentru zona Parcului.
- În cadrul biroului s-a înregistrat solicitarea din partea Primarului din Bistrița referitor la adresa
legată de cazul de pe str. Dogarilor, care este un sit protejat cu fragmente din zidul fostei cetăți.
Acest caz este legat de solicitarea secretarei primăriei de a lămuri autorizarea unei clădiri în zonă,
la care s-a oferit un răspuns scris. Solicitarea primarului privind comunicarea adresei-răspuns
este în curs de rezolvare.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la ședința CTATU din cadrul Consiliului Județean Cluj.
- S-a înregistrat solicitarea venită pe e-mail, din partea d-lui arh. Valentin Dolog, legat de
extinderea dreptului de semnătură. Ne-am asigurat ca acest răspuns să fie oferit din cadrul
Secretariatului central.
În domeniul profesional- juridic
- Reprezentantul teritorial, dl. arh. Gheorghe Elkan, fiind solicitat de instanța locală ca expert de
specialitate în urbanism, dorește să comunice, în cadrul ședinței Consiliului Superior din 15.05,
unele aspecte ale căror soluție, este încă pe agenda RUR-ului.
În domeniul administrativ
- Având în vedere aprobarea în Consiliul Superior a solicitării de mărire a chiriei, s-au întreprins
demersurile necesare pentru încheierea unui nou contract pentru o perioadă de doi ani, începând
cu luna iunie a.c.
- În cadrul biroului s-au înregistrat 4 dosare de stagiu și un dosar pentru atestare.
- În cadrul biroului s-a oferit consultanță unor persoane care doreau informații legat de
documentații de urbanism.
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- 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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