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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest – Ianuarie 2011
- Biroul teritorial s-a preocupat în continuare, de finalizarea acţiunii de verificare şi înregistrarea
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 reînnoit solicitarea către Consiliul Judeţean Maramureş de a transmite
lista completă cu toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Maramureş.
- În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Disciplină, în formă
aprobată, s-au intreprins măsurile necesare, la nivelul birourilor teritoriale cât şi central, pentru a se
organiza comisiile de disciplină. În acest sens s-a transmis noul regulament tuturor membrilor care fac
parte din Comisiile de Disciplină.
- Dat fiind problema de actualitate a Municipiului Cluj-Napoca- elaborarea PUG Cluj- Biroul
Teritorial, prin reprezentantul teritorial dl. arh. Gheorghe Elkan, s-a implicat activ în dezbateriile
referitoare la PUG Cluj, care au continuat la sediul Primăriei Cluj-Napoca, în decursul lunii ianuarie
a.c.
- Referitor la 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. Pentru soluţionarea cât mai corectă a
sesizării depuse de dl. Nicolae Lăudatu, Comisia de Disciplină a stabilit o întâlnire cu acesta, la sediul
central RUR în data de 16 decembrie 2010. În urma acestei întrevederi, Comisia de Disciplină a mai
trimis o scrisoarea către Primăria Municipiului Bucureşti- sector 1, prin care s-a solicitat o copie a
PUZ-ului Str. Iezeru nr. 9, sector 1 Bucureşti, prin care se prezintă ultima soluţie de urbanism avizată
şi aprobată. Răspunsul a sosit în data de 17 ianuarie a.c., cu PUZ-ul în cauză anexat care a fost avizat
şi aprobat de către Primăria Municipiului Bucureşti Sect.1, identic cu planşa existentă la dosarul
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comisiei, respectiv fără semnatura şi fără aplicarea ştampilei d-nei architect Ana-Maria Zamfirescu, dar
firma elaboratoare îi aparţine. Se va propune spre soluţionare Consiliului Superior.
- Deoarece în data de 25 februarie 2011 expiră contractul de închiriere pentru imobilul în care îşi are
sediul Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, s-au luat măsurile necesare pentru
prelungirea contractului pentru o perioadă de doi ani, însă renegociindu-se chiria.
- La cererea d-nei Director executiv, arh. Liliana Petrişor, Biroul Teritorial a solicitat ajutorul unui
electrician, pentru a verifica instalaţia electrică de la sediul biroului, dat fiind repetatele probleme care
au apărut în sursele de curent ale aparatelor electronice aflate în posesia biroului (imprimantă,
calculator). În urma acestei expertize făcută cu aparate de masurat, electricianul a ajuns la concluzia că
instalaţia este nouă, are asigurate pământările, dar există mici fluctuaţii de tensiune şi recomandă
achiziţionarea unui stabilizator de curent, tocmai pentru a se evita viitoarele probleme.
- La cererea departamentului de contabilitate din cadrul RUR, Biroul Teritorial a făcut o analiză
contabilă a anului 2010.
- Biroul Teritorial a răspuns solicitărilor şi întrebărilor curente (telefonic, e-mail, la sediu) atat din
partea specialiştilor cu drept de semnătură cat şi din partea celor interesaţi pentru obţinerea acestui
drept.

Arh. Gheorghe ELKAN
Reprezentant teritorial
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