CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr.110/19.04.2010.
MEMORIU DE ACTIVITATE

18.03. 2010-21.04. 2010

1. S-a actualizat baza de date cu specialisti cu drept de semnatura; actiune in desfasurare.
2. S-a actualizat lista cu lucrarile de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobate, din
judetele arondate (cele postate pe site–urile aferente de la administratiile locale – acolo
unde exista), pentru a putea urmarii incasarea tarifelor; actiunea este in desfasurare.
3. S-a actualizat blogul biroului cu cele mai importante evenimente si informatii, cu
materialele aferente, care se pot accesa la adresa: rur5vest.blogspot.com/. Din cauza
vitezei mici oferite de abonamentul internet existent, se poate incarca site-ul cu alte
informatii, cu mare greutate. Revenim la propunerea noastra de introducere a
informatiilor direct pe site-ul RUR Bucuresti, la sectiunea “Birouri Teritoriale”, prin
colaborare cu administratorul site-ului. O alta varianta, in cazul in care si celelalte birouri
doresc sa realizeze bloguri, este pe domeniul RUR, prin extindere.
4. Biroul Teritorial s-a preocupat pentru acordarea de informatii referitoare la obtinerea
dreptului de semnatura pentru documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism.
Putem remarca, din nou, ca trebuie facute observatii si modificari la Regulamentul
privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a
teritoriului si de urbanism, referitoare la stagiu, referitoare la simbolurile pentru planuri
urbanistice generale si planuri urbanistice zonale, respectiv la specializarile post
universitare. Toate aceste propuneri, venite din partea specialistilor cu drept de
semnatura din teritoriul arondat biroului, se anexeaza (anexa Ia si Ib) pentru discutiile
din cadrul sedintei Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania din data
de 22 aprilie 2010 ora 10.
5. Este important sa semnalam faptul ca membrii RUR din teritoriul arondat si-au
exprimat punctul de vedere si fata de Regulamentul privind atributiile , raspunderile si
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drepturile arhitectului sef si functionarea structurilor de specialitate din subordinea
acestuia (este vorba de arhitectii care fac sau au facut parte, din stucturile
administrative). Si aceste propuneri vor fi prezentate la sedinta Consiliului Superior RUR.
(anexa II).
6. S-au exprimat puncte de vedere, prin reprezentanti zonali, pentru urmatorii 12 arhitecti
care au solicitat drept de semnatura: Risnita Ioana, Simon Gabriel, Muntoiu Mihai Ioan,
Maties Ionut Ciprian, Dumitrele Elena-Emilia, Ambrus Ecaterina-Loredana, Bot Lucian
Cosmin, Apostol Ozana, Dumitrescu Adina, Nacu Ioana Alice, Kovacs Arpad si
Garlesteanu Raluca.
7. S-a verificat, din nou, functionarea Comisiilor Tehnice de Amenajarea Teritoriului si de
Urbanism, remarcandu-se deficientele din lege, respectiv in aplicarea ei in practica. Se
propun cateva observatii (anexa II), precum si propunerea pentru tematica comuna a
birourilor teritoriale - “Dezbatere privind legislatia si aplicarea acesteia referitoare la
Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism”.
8. La sedinta Consiliului Superior se va transmite solicitarea venita din teritoriu referitoare
la Art.II, privind Legea pentru modificarea si completarea art.36 din Legea nr. 350/2001
privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului ( anexa III).
9. Corelari intre “ Regulament privind atributiile si drepturile arhitectului sef” si Legea
345/2009 (anexa IV).
10. Propuneri din teritoriu pentru structurile noii Comisii Profesionale.
Comisie profesionala la nivel central:
-din partea Centrului Universitar Timisoara - Conf.Dr. Arh. Radu Radoslav
-din partea Regiunii de Dezvoltare Vest – Arh. Jianu Catalin Hanches
Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Dr. Arh. Radu Radoslav
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