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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest – Februarie 2011
- În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Disciplină, în formă
aprobată, biroul teritorial a intreprins măsurile necesare, pentru organizarea comisiilor de disciplină. În
acest sens, a solicitat birourilor teritoriale Iaşi şi Timişoara cât şi de la Bucureşti, listele cu persoanele
care fac parte din comisiile teritoriale de disciplină, pentru centralizarea datelor. Preşedintele Comisiei
Centrale de Disciplină, dl. arh. Gheorghe Elkan a luat legătura cu majoritatea membrilor Comisiei
Centrale de Disciplină în vederea confirmării poziţiei în cadrul comisiei. În prezent, acţiunea de
definitivare a componenţei comisiilor de disciplină este în curs de desfăşurare.
- La începutul lunii februarie, Biroul teritorial împreună cu OAR-T a organizat la Bastionul Croitorilor,
o dezbatere profesională referitoare la PUG Cluj-Napoca - care a fost prezentat de colectivul de
elaborare al planului urbanistic. Biroul teritorial a trimis invitatia tuturor specialiştilor cu drept de
semnatură de pe teritoriul judeţului Cluj. Dintre cei prezenţi, şapte specialişti cu drept de semnătură au
luat cuvântul şi au exprimt păreri legate de propunerile prezentate. În baza discuţiilor referitoare la cele
propuse s-au concluzionat o serie de aspecte, respectiv necesitatea unor îmbunătăţiri recomandate.
Totodată s-a solicitat şi punctul de vedere scris al celor prezenţi cu referire la temele discutate.
Observaţiile au fost analizate în cadrul biroului teritorial, şi împreună cu preşedintele Comisiei
Profesionale d-l arh. Vasile Mitrea s-a stabilit elaborarea unui material al biroului teritorial, care este în
curs de definitivare. Biroul Teritorial s-a folosit de această ocazie pentru a promova şi a vinde ultimele
exemplare a Revistei „Urbanismul-serie nouă”.
- Pe plan administrativ, în cadrul biroului s-a definitivat prelungirea contractului de închiriere pentru
locaţia biroului, s-a prelungit contractul de furnizare a energiei electrice şi s-a încheiat un nou contract
pentru service-ul şi revizia tehnică a centralei termice din dotarea apartamentului.
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- Biroul teritorial s-a preocupat de angajarea unei persoane pe postul de şef birou, iar în acest sens s-au
primit CV-uri şi s-au stabilit interviuri cu persoanele interesate.
- În cadrul Biroului teritorial s-a analizat O.U.G. nr. 7/ 11.02.2011, apărută în Monitorul Oficial nr.
111/11.02.2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul.
- Biroul Teritorial a răspuns solicitărilor şi întrebărilor curente (telefonic, e-mail, la sediu) atât din
partea specialiştilor cu drept de semnătură cât şi din partea celor interesaţi pentru obţinerea acestui
drept.

Arh. Gheorghe ELKAN

Reprezentant teritorial
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