BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 127/ 9.11.2012

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest –1 Octombrie – 15 Noiembrie 2012
Pe parcursul lunii Octombrie şi început de noiembrie, în cadrul biroului teritorial s-au organizat mai
multe întâlniri cu specialişti în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului: d-nul arh. Gheorghe
Elkan, d-nul arh. Vasile Mitrea, d-nul arh. Emanoil Tudose, d-na arh. Adriana Matei, d-nul arh. Romulus
Zamfir- în scopul semnalării unor concluzii referitor la Planul Urbanistic General al Municipiului ClujNapoca, pentru îmbunătăţirea continuă a planificării spaţiale a oraşului şi luând totodată în considerare
faptul că nu s-a răspuns adreselor care cuprindeau observaţiile şi recomandările generale sau punctuale
referitoare la PUG, adrese care au fost trimise către reprezentanţii beneficiarilor/ administraţia locală/ cât şi
altor instituţii interesate, inclusiv proiectanţilor. Adresa elaborată care cuprinde un extras minimal din
amendamente, sugestii, recomandări legate de aspecte care neluate în calcul ar putea reprezenta o sursă de
risc în aplicarea concretă a Regulamentului de Urbanism şi a PUG-ului, a fost transmisă spre analizare şi
luare la cunoştinţă, înaintea emiterii avizului favorabil, către: Primăria Mun. Cluj-Napoca (d-lui Primar, dnei Arhitect şef, consilieri locali), Consiliul Judeţean Cluj (d-lui Preşedinte, d-nei Arhitect şef),
proiectanţilor PUG-ului (Sc Planwerk Srl, UTCN) şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (dnei Director General arh Anca Ginavar).
-Reprezentanţii biroului teritorial d-nul arh. Gheorghe Elkan şi d-na arh. Constanţa Popa au participat
la dezbateriile organizată de Consiliul Civic Local, la Primăria Cluj-Napoca, în vederea susţinerii
argumentelor pentru avizarea PUG-ului Cluj-Napoca care să răspundă interesului major al oraşului şi al
cetăţenilor Clujului. La discuţii au participat din partea Administraţiei Publice Locale dl. Primar Emil Boc,
d-na Arhitect Şef Ligia Subţirică, numeroşi consilieri locali, proiectantul noului PUG - dl. arh. Adrian
Borda şi dl. arh. Eugen Pănescu, specialişti şi reprezentanţi ai instituţiilor interesate. Proiectantul a
prezentat răspunsuri generale şi generice la temele semnalate. Referitor la proiectul PUG-ului, concluziile
acestei întâlniri confirmă că există încă multe aspecte de completat şi de reglementat. Au luat cuvântul,
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exprimându-şi punctul de vedere cu amendamente şi propuneri, d-nul arh. Emanoil Tudose, d-nul arh.
Vasile Mitrea şi d-nul arh. Gheorghe Elkan.
- Pe parcursul lunii reprezentanţii biroului au participat la şedinţele Comisiei Tehnice de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, unde au fost prezentate câteva
proiecte importante de urbanism şi amenajarea teritoriului cu amplasament în intravilan.
-Dl. arh. Gheorghe Elkan şi dl. dr. arh. Romulus Zamfir au participat la a doua şedinţă a Comisiei
Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Cluj, în calitate de
specialişti din partea RUR.
-În urma demersului transmiterii adresei care face referire la organizarea Comisiilor Tehnice de
Urbanism şi Amenajarea teritoriului / în conformitate cu Legea 350/2001 şi OUG 7/2011, către consiliile
judeţene şi primăriile de municipii şi de oraşe din regiunea de dezvoltare Nord-Vest şi Centru, biroul
teritorial a continuat să primească scrisori din partea unor instituţii care au solicitat ca Registrul
Urbaniştilor să desemneze specialişti RUR în comisie. S-a răspuns adreselor în funcţie de solicitări.
- La solicitarea secretariatului central RUR de a transmite unele date referitoare la Masterele de
Urbanism şi Planificare Teritorială din cadrul Facultăţii de Geografie, s-a contactat facultatea pentru
furnizarea acestor informaţii, care ulterior au fost transmise secretariatului RUR.
- În cadrul biroului s-au analizat şi s-au înregistrat două dosare pentru înscrierea în stagiul RUR.
- Specialiştii cu drept de semnătură din zona N-V şi Centru au fost informaţi prin e-mail de
organizarea unor evenimente notabile – dezbateri, conferinţe, expoziţii.
- Biroul teritorial a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu) legate de modalităţile
de plată a tarifelor, a dobândirii dreptului de semnătură, înscrierea în stagiu, etc.

Reprezentant teritorial
arh. Gheorghe ELKAN
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