BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 105/9.12.2010

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest - Decembrie 2010
- Incă din luna noiembrie, biroul teritorial s-a preocupat pentru a finaliza completarea listelor trimise de
Consiliile Judeţene în ceea ce priveşte funcţia de arhitect şef, astfel încât acestea să fie complete şi utile
pentru organizarea cursurilor de formare continuă, potrivit Legii 349/2009 pentru modificarea şi
completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. În acest sens
s-a revenit la Consiliile Judeţene (Harghita, Maramureş) care nu au răspuns solicitării Registrului
Urbaniştilor din România, dar şi la Consiliile Judeţene care au răspuns solicitării, însă listele erau
incomplete (Cluj, Mureş). Conţinutul scrisorii trimis consiliilor judeţene este anexat raportului.
- Biroul Teritorial a răspuns solicitărilor consiliilor judeţene care doresc nominalizarea unui
reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România, în Comisiile Tehnice de Amenajarea Teritoriului
şi Urbanism. În acest sens, s-a transmis o scrisoare prin care s-a reiterat scrisoarea Registrului
Urbaniştilor din România, din luna mai 2009, privind criteriile stabilite de Consiliul Superior pe care
trebuie să le îndeplinească cei nominalizaţi în aceste comisii şi au fost indicaţi specialiştii cu drept de
semnatură din zona lor. Menţionăm că, în unele judeţe există foarte puţini specialişti cu drept de
semnatură (în special cei care au litera „C”) care corespund în totalitate acelor criterii.
- Preocuparea de bază a biroului teritorial a fost ca Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Comisiei de Disciplină să se contureze într-o formă finală pe care am reuşit să o obţinem de la d-na av.
Cerasela Popovici. Sperăm ca în şedinţa Consiliul Superior din data de 16.12.2010, acest regulament să
fie aprobat, iar pe baza lui să se organizeze toate comisiile de disciplină din ţară.
- În urma ultimelor schimbări survenite în modul de atestare a dreptului de semnatură şi a hotărârilor
luate de Comisia de examinare, Biroul Teritorial a înştiinţat persoanele care şi-au depus dosarele în
vederea atestării dreptului de semnătură pentru şedinţa din septembrie, cu privire la obligativitatea
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prezentării la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România pentru susţinerea unui interviu, în
data de 15 decembrie 2010.
- Reprezentantul teritorial RUR, dl. arh. Gheorghe Elkan a avut o întrevedere cu d-na arh. Şef de
Municipiu Ligia Subţirică, discutând pe baza intervenţiei Registrului Urbaniştilor din România la
organizarea concursului pentru Centrul Cultural Transilvania, pornind de la scrisoarea transmisă către
OART, anexată la raportul din luna Noiembrie.
- Biroul Teritorial a acceptat invitaţia OAR-Filiala Satu Mare de a include RUR-ul ca participant la
dezbateriile referitoare la PUG Satu Mare, acţiunea urmând să aibă loc începând cu data de 20
decembrie a.c.
- În cadrul biroului s-a reanalizat dosarul aflat în atenţia Comisiei de Disciplină nr. 465/06.07.2010,
cazul “PUZ – Str. Iezeru nr. 9A, sector 1, Bucuresti”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 326/2008,
specialist RUR reclamat arh. Ana-Maria Zamfirescu. Reclamantul, dl. Nicolae Lăudatu a revenit
asupra sesizării anterioare şi solicită ca în baza Regulamentelor RUR, d-na arh. Ana Maria Zamfirescu
să fie sancţionată. Pentru soluţionarea acestei sesizări, s-a trimis o scrisoare către Primăria
Municipiului Bucureşti- în atenţia arhitectului şef, prin care s-a solicitat o clarificare si un punct de
vedere referitor la aspectele indicate de reclamant. De asemenea s-a stabilit o întâlnire cu dl. Nicolae
Lăudatu, la sediul central RUR în data de 16 decembrie a.c.
- La cererea departamentului de contabilitate din cadrul RUR,

biroul teritorial a făcut o analiză

contabilă, în urma căreia s-au evidenţiat cheltuielile biroului pe anul 2010 şi s-a întocmit bugetul pe anul
2011.
- Biroul Teritorial a răspuns solicitărilor şi întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu) specialiştilor cu
drept de semnătură şi nu numai şi a celor care doresc atestarea dreptului de semnătură.
Fiind la sfârşit de an, Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest Vă urează
Sărbători fericite şi un An Nou plin de împliniri maxime!!!

Arh. Gheorghe ELKAN
Reprezentant teritorial
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