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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest – Martie 2013
În urma adreselor transmise Primăriei Municipiului Cluj-Napoca referitor la temele de

-

actualitate dezbătute în şedinţele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism şi a
Consiliului Local- Pădurea Făget şi Lacul Gheorgheni Parcul Est, au apărut în presa locală (Gazeta
de Cluj, Ziua de Cluj) articole legat de aceste subiecte şi poziţia Registrului Urbaniştilor din
România-Biroul Teritorial Nord-Vest. Adresele au fost transmise şi specialiştilor cu drept de
semnătură din judeţul Cluj spre informare şi de asemenea au fost postate pe site-ul Filialei
Transilvania a Ordinului Arhitecţilor din România, la secţiunea „Comunicat RUR”. Consiliul Civic
Local, fiind interesat de această problemă, a introdus pe ordinea de zi a şedinţei de lucru din luna
martie materialul elaborat de RUR privind aria protejată Făget, la întâlnire fiind prezent din partea
biroului, dl. arh. Emanoil Tudose- reprezentantul judeţului Cluj în Grupul de lucru al Comisiei
Profesionale şi d-na arh. Constanţa Popa, şef birou teritorial.
- În cadrului biroului s-au înregistrat şi s-au analizat cu emiterea unui punct de vedere 4 dosare
în vederea dobândirii dreptului de semnătură şi unul pentru extidere din judeţele Cluj, Oradea,
Sibiu şi Braşov. S-a păstrat legătura telefonică/e-mail cu aceste persoane, fiind solicitate completări
la dosare şi comunicându-li-se data şedinţei de examinare.
- Reprezentanţii biroului teritorial au participat la şedinţele lunare ale Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului şi de Urbansim din cadrul Consiliului Judeţean Cluj şi din cadrul
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
- În urma hotărârii Consiliului Superior de a desemna un grup care să facă observaţii şi
propuneri în vederea redactării Noii Charte de la Athena (2003), dl. arh. Elkan, în calitate de
membru al grupului, a elaborat şi a transmis unele observaţii referitor cele solicitate.
-

Pe parcursul lunii au fost înregistrate şi analizate două dosare, primite din judeţul Sibiu, în

vederea emiterii unui punct de vedere profesional cu privire la aplicarea reglemetărilor cuprinse în
PUG Sibiu 2011 şi RLU pentru zona L1u Sibiu şi cu privire la construirea unui Parc Eolian în
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staţiunea Păltiniş. Primul caz a fost soluţionat, redactându-se o adresă care răspunde solicitării
reclamantului, iar al doilea caz este în curs de soluţionare, la dosar fiind necesare completări cu
unele documente.
- Biroul Teritorial a primit din partea Primăriei Mun. Cluj-Napoca, spre informare, caietul de
sarcini pentru proiectul „Proiectare şi întocmire studii necesare în vederea promovării obiectivelor
de investiţii proprii ale Mun. Cluj-Napoca”, care a fost transmis prin e-mail specialiştilor urbanisşti
din judeţul Cluj. La biroul teritorial RUR au fost organizate două întâlniri şi una la sediul OART,
la care au participat dl. preşedinte al OART arh. Szabolcs Guttmann, dl. arh. Gheorghe Elkan, dl.
arh. Vasile Mitrea şi dl. arh. Emanoil Tudose, legat de acest caiet de sarcini şi alte probleme de
actualitate ale judeţului Cluj.
- În cadrul biroului s-au analizat modificările aduse OG 7/2011 care urmau să fie promulgate
de preşedintele României.
- D-na arh. Constanţa Popa a întreprins o vizită profesională la arhitectul şef al judeţului
Bistriţa-Năsăud, dl. arh. Victor Michiu-Dinescu, discutându-se printre altele unele aspecte privind
constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism în conformitate cu OG
7/2011.
- Specialiştii cu drept de semnătură din zona Nord-Vest şi Centru au fost informaţi prin e-mail
de apariţia numărului 12-13 al revistei „Urbanismul-serie nouă” cu tema „Sisteme urbane” şi a
anunţului de pe site-ul Ministerului Justiţiei referitor la concursul pentru dobândirea calităţii de
expert tehnic judiciar, în toate specialităţile.
- Biroul Teritorial s-a preocupat şi de organizarea secţiunii biroului teritorial de pe platforma
noului site al RUR, iar în acest sens s-au selectat şi s-au transmis materialele avute până în prezent.
- 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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