BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 418/16.12.2019

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Decembrie 2019
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului. Întâlniri/ateliere de lucru.
- Președintelui Asociației Secretarilor u.a.t din județul Bistrița-Năsăud, cu sprijinul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud a inițiat colaborarea în vederea sprijinirii organizării unui
seminar/atelier de lucru pentru ”aplicarea corectă și unitară a legislației în domeniul urbanismului
și autorizării construcțiilor”. În acest sens, din cadrul biroului s-au purtat mai multe discuții cu
organizatorul, privind tematica propusă, persoanele care ar putea susține temele alese în fața
cursanților și perioada de organizare a seminarului. Ca primă întâlnire s-a stabilit data de
18.12.2019 cu reprezentanții UAT-urilor din județul Bistrița-Năsăud (primari, președinte consiliu
județean, etc.) și cu participarea unui reprezentant din partea Ministerului Dezvoltării. Ca si
colaborator al biroului teritorial N-V, la aceastaă întâlnire va participa dl. conf. univ. dr. arh.
Vasile Mitrea, care va prezenta următoarele teme: planificare urbană (documentațiile de
amenajarea teritoriului: PATN, PATZ, PATJ) și documentații de urbanism- PUG, PUZ, PUDrol, conținut, elaborare, aprobare, aplicare, monitorizare), corelat cu legislația în domeniu (Legea
50/1991 actualizată și Legea 350/2001 cu modificările și actualizările ulterioare).
- La solicitarea Secretariatului central al RUR, s-a transmis în teritoriu- consiliilor județene,
primăriilor de municipiu și de oraș din zona N-V și Centru, adresa cu privire la aprobarea
”Procedurii de atestare a persoanelor care ocupă sau intenționează să ocupe funcția publică de
Arhitect Șef”, cu rugămintea de a ne trimite date privind angajații departamentului de urbanism.
Legat de această adresă s-au purtat discuții telefonice și prin e-mail, s-au oferit explicații, s-au
cerut completări și s-au înregistrat răspunsurile primite din teritoriu. Județelor care nu au răspuns
în termenul dat, li s-a reînnoit solicitarea. A fost întocmită o centralizare a datelor primite până în
data de 13.12.2019 și s-a transmis la Secretariatul central. În continuare se primesc răspunsuri din
teritoriu, care sunt înregistrate și centralizate.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la ședința CTATU din cadrul Consiliului Județean Cluj.
În domeniul administrativ
- Au fost înregistrate 4 dosare de stagiu, stagiarii fiind consiliați telefonic sau la sediul biroului
privind conținutul dosarului de stagiu.
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- La solicitarea dep. de contabilitate a fost întocmit bugetul pentru anul 2020 și programarea
concediilor de odihnă pe anul viitor.
- În urma exminării care a avut loc în data de 28.11.2019, s-a făcut actualizarea bazei de date a
specialiștilor cu drept de semnătură.
- 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, procedurii de atestare a Arhitecților-șefi, etc.
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