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Octombrie 2019
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului
- În urma solicitărilor primite din partea Tribunalul Cluj referitor la lista specialiștilor în domeniu
pentru realizarea de expertize, care au fost aduse la cunoștința Secretariatului Central al RUR și
pentru care s-a solicitat un răspuns avizat din partea avocatei, s-a primit un răspuns care a fost
inserat într-o adresă către Tribunal.
- Tribunalul Bistrița- Năsăud a transmis solicitarea de a le trimite lista specialiștilor în domeniu
care ar putea să exprime o opinie, conform disp. 330 alin. 3 C pr. Civ., într-un litigiu aflat pe
rolul Tribunalului. S-a formulat și s-a transmis un răspuns după modelul primit de la Secretariatul
central al RUR.
-În cadrul biroului s-a primit o adresă din partea unei asociații de proprietari din Cluj-Napoca, cu
privire la întocmirea a trei documentații PUD care, prin soluțiile alese, afectează terenul în
proprietatea reclamanților. Pentru realizarea unei prime analize a situației semnalate, s-au
transmis adrese specialiștilor atestați RUR care au elaborat documentațiile, cu rugămintea de a
explica soluțiile alese și modul de elaborare și avizare. După analiza răspunsurilor elaboratorilor
de documentații și a legislației în domeniu, s-a formulat un răspuns către asociația de proprietari.
-În luna septembrie, în cadrul biroului, dl. arh. Gheorghe Elkan a avut o întalnire profesională cu
un grup de arhitecți din Bistrița, referitor la profesiunea de urbanist, documenția P.U.G. a mun.
Bistrița, etc. în urma căreia acest grup a trimis o adresă prin care solicită colaborarea constructivă
între OAR-T și RUR pe de-o parte și administrațiile locale și județene pe de altă parte, în
organizarea concursurilor de arhitectură și urbanism, pentru obținerea unor rezultate de calitate.
S-a formulat un răspuns și urmează să fie transmis.
- În urma hotărârii în Consiliul Superior nou instituit de a pune în consultare publică procedura
de atestare a arhitecților șefi, s-a transmis aceasta procedură tuturor arhitecților șefi de municipii,
orașe și județe (cu rugămintea de a disemina procedura către comune) din zona N-V și Centru,
prin care s-au solicitat observații, recomandări, etc. Unele dintre aceste observații venite pe emailul biroului teritorial au fost transmise la Secretariatul central.
- Primăria Mun. Salonta, jud. Bihor, a transmis solicitarea de a recomanda specialiști- arhitecțiurbaniști, pentru stabilirea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism
a municipiului. S-a trimis newsletter către specialiștii din județul Bihor prin care au fost informați
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de demersul Primăriei și s-a solicitat confirmarea de a face parte din Comisie. În urma
răspunsurilor primite a fost elaborată adresa către Primăria Salonta.
- S-a primit un e-mail din partea unei companii de exploatare minieră prin care solicita
informarea specialiștilor din județele Alba, Cluj, Bihor și Sibiu în vederea colaborării pentru
întocmirea unui PUZ. Specialiștii din județele amintite au fost informați prin newsletter și s-a
oferit contactul companiei pentru o eventuală colaborare.
- S-a primit o adresă din partea Primăriei Cluj-Napoca în vederea participării reprezentantului
teritorial la dezbaterea publică pe tema ”amenajarea spațiului verde în zona Canalului Moriitronson Parcul Rozelor,” care va avea loc în data de 31 octombrie 2019, la Casino- Parcul central
din Cluj-Napoca.
În domeniul administrativ
- Angajații biroului teritorial au participat, prin Skype, la ședința extraordinară a Consiliului
Superior din data de 14 octombrie.
- În cadrul biroului s-a analizat și dezbătut procedura de atestare a arhitecților șefi și s-au făcut
câteva observații care urmează să fie trimise către Secretariatul central.
- În cadrul biroului s-au analizat 2 dosare în vederea dobândirii dreptului de semnătură și s-au
formulat punctele de vedere aferente.
- Toți specialiștii au fost informați prin newsletter referitor la plata tarifelor care se va face,
începând cu data de 22 octombrie 2019, fie prin ordin de plată, fie prin mandat poștal.
- 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 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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