CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr.165/26.05.2010.
MEMORIU DE ACTIVITATE

22.04. 2010-26.05. 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 a transmis pe formulare tipizate punctual de vedere referitor la
acordarea dreptului de semnatura pentru cei 12 arhitecti care au solicitat acest lucru.
5. Biroul Teritorial, la solicitarea Primariei Timisoara ,a transmis informatia referitoare la
organizarea licitatiei pentru intocmirea PUG Timisoara , la toti membrii RUR din zona de
competenta a biroului.
6. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a analizat Caietul de sarcini pentru licitatia
PUG Timisoara si a adresat cateva intrebari entitatii organizatoare.Intrebarile si
raspunsurile au fost transmise la toti membrii teritoriali RUR, precum si la alti arhitecti
din tara. Aceste intrebari si raspunsuri sunt anexate si se constituie in materiale de
analiza si interventie pentru Atelierul de Lucru-SUMULEU 27-30 mai 2010 , la discutiile
pe aceste probleme specifice, incluse pe ordinea de zi a Atelierului de Lucru.
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7. La sediul Biroului Teritorial s-au prezentat pentru informatii functionari publici din
Administratia Locala care doresc sa se conformeze art.Art.36 Alineat (2) din legea
350/2001.
Toti cei interesati au primit informatii, formularele necesare , urmand ca sa depuna
dosarele si la Biroul Teritorial pentru urmatoarea sesiune de atestare a dreptului de
semnatura , respectiv examen.
8. S-a transmis la Comisia Profesionala nominalizarea Centrului Universitar Timisoara, in
persoana arh.Radoslav Radu, respectiv nominalizarea Centrului Universitar Timisoara in
Comisia de Disciplina in persoana peisagist Groza Maria Livia.
9. S-a organizat in teritoriu participarea reprezentantilor RUR la Atelierul de Lucru
Sumuleu 27-30 mai 2010, inclusiv prin transmiterea Regulamentului referitor La
Organizarea si Functionarea Comisiei De Disciplina.
10. S-a adus la cunostinta membrilor Rur din teritoriul biroului Hotararea nr. 97/22 aprilie
2010 privind tarifele RUR.

Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Dr. Arh. Radu Radoslav
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