BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 35/19.05.2011

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest –Mai 2011
- La solicitarea d-nei arh. Monica Rădulescu, preşedintele Comisiei Profesionale, Biroul Teritorial
a luat legătura cu membrii Grupurilor de Lucru a Comisiei Profesionale din regiunea de dezvoltare
Nord-Vest şi Centru, prin care li s-a cerut actualizarea datelor de contact şi confirmarea ca
membru în grupul de lucru. În urma actualizării listei, aceasta s-a transmis Secretariatului
Bucureşti şi d-nei arh. Monica Rădulescu, împreună cu propunerea secretarului pentru grupurile
de lucru.
- În zilele de 4-7 mai a.c. s-a desfăşurat la Cluj-Napoca evenimentul „Zilele Arhitecturii”,
organizat de Asociaţia Studenţilor Arhitecţi Cluj şi OAR, care a cuprins diverse manifestări:
conferinţe, expoziţii, proiecţie de filme, concursuri, masă rotundă, etc. D-na arh. Constanţa Popa,
şef birou teritorial, a fost prezentă la acest eveniment în toate zilele derulării lui, aceasta fiind o
bună ocazie de promovare şi valorificare a Revistei „Urbanismul”. Dl. arh. Gheorghe Elkan,
reprezentantul teritorial, a participat la vernisarea expoziţiei „Superbia”- expoziţie care a
reprezentat România la Bienala de Arhitectură din Veneția 2010, cât şi la masa rotundă pe tema
„suburbiilor” dezvoltate în ultimii ani în jurul Clujului, la care au participat reprezentanţi ai
administraţiei publice locale, primari, arhitecţi, urbanişti, studenţi, etc.
- La Biroul Teritorial Cluj a avut loc o întâlnire profesională, pe baza editării cărţii „Clujul în
proiecte -50 de ani de urbanism şi arhitectură – 1960 – 2010”, la care au participat arhitecţiurbanişti care au contribuit la dezvoltarea spaţială a oraşului în a doua jumătate a sec. al XX-lea.
- La invitaţia OAR-T, dl. arh. Gheorghe Elkan şi d-na arh. Constanţa Popa, au participat la ultima
întâlnire de lucru în vechiul sediu al OAR-ului, aceştia urmând să se mute în noul sediu OAR, pe
str. Eroilor nr. 22/10.
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- Biroul Teritorial a elaborat o scrisoare către Agenţia de Protecţia Mediului Cluj, referitor la
Avizul Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului Cluj pentru construirea unui ansamblu de
locuinţe în sit-ul din reţeaua Natura 2000- Pădurea Făget, conform informaţiilor din mass-media.
Agenţiei i s-a solicitat comunicarea numelui specialistului cu drept de semnătură, atestat de către
Registrul Urbaniştilor din România, care a întocmit documentaţia de urbanism.
- Biroul Teritorial a transmis o scrisoare către arhitecţii şefi ale judeţelor din zona de dezvoltare
N-V (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare) şi Centru (Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu) prin care li s-a solicitat să comunice stadiul de lucru ale PUGurilor reşedinţelor de judeţ şi numele specialistului sau specialiştilor cu drept de semnătură
atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România, care au calitatea de coordonator a întregului
plan sau a unei părţi din lucrare. Până în prezent s-au primit 6 răspunsuri din partea arhitectului
şef al judeţului Satu Mare, Alba, Sibiu, Mureş, Maramureş, şi Bistriţa-Năsăud.
- Comisia de Disciplină, prin preşedintele delegat al comisiei, dl. arh. Gheorghe Elkan, a transmis
răspunsul către Primăria Municipiului Gheorgheni, în cazul „PUZ – Amenajare parc, construire
teren de joacă, birou informaţii turistice, mobilier urban precum şi alte construcţii cu profil
economic – Staţiunea Lacu Roşu, zona Debarcader“, prin care s-a decis deschiderea din oficiu a
anchetei disciplinare cu privire la exercitarea dreptului de semnătură de către dl. arh. Gall Vilmos.
- Dl. arh. Gheorghe Elkan, preşedintele delegat al Comisiei de Disciplină, a transmis o scrisoare
către d-na arh. Liliana Petrişor, Director executiv, prin care a înştiinţat-o de obiectivul Biroului
Teritorial de a organiza întâlniri cu membrii Comisiei Teritoriale de Disciplină din regiunea de
dezvoltare N-V şi Centru.
- Biroul teritorial a înştiinţat prin, e-mail, specialiştii cu drept de semnătură din regiunea Nord-Vest şi
Centru cu privire la apariţia noului număr al revistei “Urbanismul-serie nouă- Cultură urbană”- nr. 9
şi a modalităţii de achiziţionare.
- În zilele de 26-27 mai 2011, a avut loc la Cluj-Napoca “Recontres de Cluj” în organizarea Centrului
Cultural Francez, cu titlul “PATRIMONIUL, UN VIITOR PENTRU TERITORIU?" , la care a fost
invitat Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România. Dl. prof. univ. dr. arh. Alexandru Sandu l-a
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delegat pe dl. arh. Gheorghe Elkan- reprezentantul teritorial RUR, care a participat însoţit de d-na arh.
Constanţa Popa-şef birou teritorial RUR.
- 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.
- În legătură cu finalizarea organizării Comisiei de Disciplină, în contextul celor discutate în
şedinţa Consiliului Superior, din data de 28 aprilie a.c., Biroul Teritorial N-V formulează
următoarele aspecte:


Conform art. 6 -privind componenţa Comisiei Centrale de Disciplină, din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Comisiei de Disciplină, Comisia Centrală este alcătuită din
7 membri, în şedinţa propunându-se 8 membri;



Conform art. 5- privind componenţa Comisiei Teritoriale de Disciplină, din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Comisiei de Disciplină, preşedintele Comisiei este ales
dintre membrii Comisiei Teritoriale. Reprezentantul Biroului Teritorial, eventual, poate
coordona activitatea comisiei teritoriale, însă nu ca preşedinte al comisiei.



Conform art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Disciplină,
funcţia de membru în Comisia Centrală dar şi Teritorială de Disciplină, cât şi funcţia de
supleant, devine incompatibilă cu funcţia de membru în Consiliul Superior RUR.

- Aplicarea celor de mai sus ar necesita revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei de Disciplină sau acordarea de derogări de conformare.

Arh. Gheorghe ELKAN
Reprezentant teritorial
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