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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest – Ianuarie 2013
La începutul acestui an Biroul Teritorial şi-a propus ca obiectiv îmbunătăţirea comunicării cu
specialiştii cu drept de semnătură din zona Nord-Vest şi Centru, iar în acest sens specialiştii au fost
rugaţi prin e-mail să transmită observaţii, aprecieri şi propuneri personale legate de problemele ce
apar cu insistenţă privind acurateţea, corectitudinea şi completitudinea premizelor de oportunitate, a
elaborarii, finalizării, avizării, aplicării şi respectării documentaţiilor de urbanism si amenajarea
teritoriului dar şi remarci referitoare la ceea ce ar dori din partea Biroului teritorial RUR pentru
optimizarea şi eficientizarea colaborării noastre în scopul bunului mers al lucrurilor în domeniul
urbanistic şi al susţinerii implicite a activităţii profesionale într-un context benefic calităţii,
integrităţii şi competitivităţii oneste, pentru ameliorarea efectelor atât de importante şi consistente
ale acestei activităţi asupra comunităţii în care trăim.
-

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a continuat seria de dezbateri publice începute anul trecut,

prin organizarea a trei întâlniri de lucru privind pietonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu şi
reamenajarea Pieţei Mihai Viteazul, la care au participat reprezentanţii biroului dl. arh. Gheorghe
Elkan şi d-na arh. Constanţa Popa. În urma întâlnirilor a rezultat un material semnat de către dl. arh.
Gheorghe Elkan- reprezentant teritorial RUR- Biroul Teritorial Nord-Vest, dl. arh. Szabolcs
Guttmann – preşedintele OART şi dl. Marcel Popa – expert evaluator Agenţia Naţională a
Evaluatorilor.
-

D-na arh. Constanţa Popa a participat la şedinţa Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului

şi Urbanism din cadrul Primăriei mun. Cluj-Napoca, fiind dezbătute subiecte de interes pentru
municipiul Cluj-Napoca. Deoarece la aceea şedinţă au fost propuse mai multe proiecte de urbanism
referitoare la zona Pădurii Făget, în cadrul biroului teritorial s-a organizat o întâlnire prin care cei
prezenţi (dl. arh. Gheorghe Elkan, d-na arh. Constanţa Popa, preşedintele OAR- dl. arh. Şerban
Ţigănaş, preşedintele OART- dl. arh. Szabolcs Guttmann, din partea proiectanţilor PUG-ului dl. arh.
Eugen Pănescu, dl. arh. Vasile Mitrea, dl. arh. Emanoil Tudose, dl. prof. univ. dr. geograf Jozsef
1
Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Cluj-Napoca, Str. M. Kogalniceanu nr. 6, ap. 4; Tel: 0364-805.634 Fax: 0364-805.635; e-mail: rurcluj@rur.ro
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile
dumneavoastra de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel
cum a fost modificata, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Benedek, d-na prof. univ. dr. arh. Adriana Matei şi dl. Marcel Popa) să găsească o soluţie de a salva
acest sit şi să se transmită Primăriei mun. Cluj-Napoca şi proiectanţilor PUG-ului ideea de a se relua
şi clarifica în studiul făcut zona Pădurii Făget cu reguli clar exprimate astfel ca această zonă,
împreună cu poienile şi lizierele ei să rămână pădure nu zonă rezidenţială. Concluziile întâlnirii au
fost preluate şi transpuse într-o adresă în curs de elaborare.
-

Consiliul Judeţean Cluj a transmis un răspuns exaustiv la adresa trimisă de biroul teritorial nr.

122/24.10.2012 referitor la noul Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca prin care
susţine în mare parte ideile expuse în materialul nostru. Dat fiind răspunsul Consiliului Judeţean,
biroul teritorial a primit o adresă şi din partea proiectanţilor PUG-ului mun. Cluj-Napoca prin care
au răspuns punctual la ideile formulate în material.
-

Biroul teritorial a primit solicitarea din partea Arhitectului Şef din cadrul Consiliului Judeţean

Bistriţa-Năsăud de a desemna un specialist atestat RUR în Comisia Tehnică de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism. În vederea soluţionării cererii, s-a transmis un e-mail tuturor specialiştilor
cu drept de semnătură din judeţul Bistriţa-Năsăud prin care au fost rugaţi să-şi exprime
disponibilitatea de a face parte ca specialist atestat RUR în comisia tehnică a judeţului. Cererea este
în curs de soluţionare.
-

La invitaţia Consiliului Civic Local, d-na arh. Constanţa Popa, a participat la prima întâlnire

de lucru din acest an, prin care s-au dezbătut printre altele câteva subiecte importante de urbanism:
Centrul Cultural Multifunctional, Spitalul Clinic de Urgenta, PUG municipiul Cluj-Napoca,
Strategia dezvoltării.
-

La solicitarea secretariatului central RUR biroul teritorial a întocmit raportul de activitate pe

anul 2012 semnalând câteva probleme şi priorităţi.
-

Specialiştii cu drept de semnătură din zona N-V şi Centru au fost informaţi prin e-mail de

apariţia cărţii lui Kevin Lynch- „Imaginea oraşului”.
-

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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