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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest – Februarie 2013

- În plan administrativ, în cadrul biroului s-a definitivat prelungirea contractului de închiriere
pentru locaţia biroului pentru încă doi ani, deoarece acesta va expira în data de 25 februarie 2013;
de asemenea s-a prelungit contractul de furnizare a energiei electrice şi s-a încheiat un nou
contract pentru revizia tehnică a centralei termice din dotarea apartamentului.
- D-na arh. Constanţa Popa a participat la dezbaterea publică organizată de Primăria
Municipiului Cluj-Napoca privind pietonalizarea străzii Mihail Kogălniceanu, în continuarea seriei
de întâlniri pe tema centrului istoric începute anul trecut.
- În urma întâlnirii organizate în luna ianuarie la sediul biroului teritorial, având ca temă
Pădurea Făget - deoarece în şedinţa Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din
data de 14 ianuarie 2013 au fost propuse mai multe proiecte de construire în această zonă - s-au
elaborat două materiale care au fost transmise Domnului Primar Emil Boc şi Doamnei Arhitect Şef
Ligia Subţirică din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. În prima adresă s-a propus sistarea
acordării de avize pentru construire în zona Pădurii Făget până la aprobarea noului PUG al mun.
Cluj-Napoca şi a fost semnată de dl. arh. Gheorghe Elkan-reprezentantul biroului teritorial RUR,
dl. arh Szabolcs Guttmann-preşedintele OART, dl. Arh. Vasile Mitrea, dl. Arh. Emanoil Tudose, dna prof. univ. dr. arh. Adriana Matei- preşedintele Filialei Cluj UAR, dl. Prof. univ. dr. Jozsef
Benedek- vicepreşedintele Senatului UBB şi dl. Marcel Popa- expert evaluator. În al doilea
material au fost marcate câteva consideraţii asupra Pădurii Făget sub aspect legislativ, urbanistic, al
administraţiei locale şi economic, precum şi observaţii asupra modului în care aceasta este
gestionată, cuprinzând o parte din argumentele care reclamă o atitudine fermă care se impune în
acest moment din partea puterii decizionale; şi a fost semnat de dl. Marcel Popa şi dl. arh.
Gheorghe Elkan.
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- Pe parcursul lunii februarie în cadrul biroului au fost înregistrate patru dosare de înscriere în
stagiul RUR.
- În cadrul biroului au fost analizate câteva probleme ridicate de unii arhitecţi care doresc
atestarea şi înscrierea în stagiul RUR. Solicitările au fost transmise secretariatului Comisiei de
Examinare de la care se aşteaptă răspuns.
- Din cadrul biroului teritorial s-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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