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Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- La invitația Primăriei Cluj-Napoca, prin Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), dl.
arh. Gheorghe Elkan a participat, în data de 22 mai 2019, la o dezbatere publică, a cărei temă a
vizat benzile dedicate pentru transportul în comun și PUZ- studii de fezabilitate pentru Calea
Moților, Calea Mănăștur, strada Uzinei Eletrice și strada Mărginașă. La întâlnire au participat
mai mulți specialiști, locuitori ai urbei cât și reprezentanți din administrația locală și județeană.
- Dl. arh. Elkan a participat la o altă dezbatere publică organizată de Primăria Cluj-Napoca, în
cadrul CTATU, referitoare la PUZ Casarom- într-o zonă în plină dezvoltare a Clujului, unde se
dorește construirea unui cartier pentru tineri și a unui spital monobloc, cât și PUZ-ul pentru o
zonă de agrement dintr-un cartier al orașului, care urmărește o restructurare și modernizare,
oferind locuitorilor din zonă un parc dotat la cele mai înalte standarde.
- În cadrul biroului a fost înregistrată adresa din partea unui cabinet de avocatură, prin care s-a
solicitat colaborarea cu un specialist cu drept de emnătură, dispus să efectueze o expertiză din
punct de vedere urbanistic. S-a trimis către specialiștii cu drept de semnătură din județul Cluj, un
anunț cu solicitarea din partea casei de avocatură cu mențiunea ca doritorii să-și exprime
disponibilitatea de a efectua expertiza/punct de vedere profesional pentru cazul în speță. Un
specialist a răspuns favorabil și s-au transmis datele acestuia solicitantului.
- Primăria orașului Năsăud și Consiliul Județean Maramureș au transmis fiecare solicitarea de
a desemna specialiști RUR în cadrul CTATU. S-a trimis prin newsletters solicitarea către
specialiștii cu drept de semnătură din județul Bistrița-Năsăud și Maramureș, în urma căreia un
specialist și-a arătat disponibilitatea de a face parte din CTATU din cadrul orașului Năsăud și 4
specialiști pentru CTATU din cadrul Consiliului Județean Maramureș. S-au elaborat și s-au
trimis adresele, cu lista specialiștilor care au răspuns favorabil, către solicitanți.
- La solicitarea Consiliului Județean Cluj de a organiza o dezbatere publică, în data de 3 iulie
2019, referitor la proiectul finanțat din fonduri europene ”Județul Cluj-Smart Teritorry”, s-a
transmis informarea către toți specialiștii cu drept de semnătură din județul Cluj. Obiectivul
general al proiectului îl reprezintă creșterea calității serviciilor furnizate cetățenilor județului
Cluj, în contextul unui management performant la nivelul UAT Județul Cluj. Astfel, proiectul,
prin dezvoltarea si implementarea celor 3 aplicații informatice, contribuie si la rezultatele
programului, astfel: R1 este realizat prin dezvoltarea si implementarea Atlasului Teritorial si R3
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este realizat prin dezvoltarea si implementarea aplicațiilor Ghiseu Unic si Arhivare, care asigura
suportul back-office în relația directă cu cetățenii.
- La solicitarea Secretariatului central RUR, s-a transmis către toți specialiștii din zona Nord-Vest
și Centru informarea cu privire la Conferința Europeană pentru Politici arhitecturale, care a avut
loc în data de 12 iunie 2019, la București.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la ședința CTATU din cadrul Consiliului Județean Cluj.
Comisia Centrală de Disciplină

- S-a primit din partea Secretariatului central al RUR sesizarea unui beneficiar la adresa
comportamentului unui specialist cu drept de semnătură. Președintele Comisiei Centrale de
Disciplină a întocmit o adresă, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al
Comisiei de Disciplină, prin care a dispus ca sesizarea să fie soluționată de comisia teritorială de
disciplină cu competențe în zonă.
- Secretarul Comisiei de Disciplină a întocmit raportul de activitate al Comisiei pentru perioada
2017-2019.
În domeniul administrativ
- S-a definitivat și semnat contractul de locațiune pe o perioadă de doi ani.
- În cadrul biroului s-au înregistrat 2 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.
- Din cadrul biroului teritorial s-a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu)
legate de modalităţile de plată a tarifelor, 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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