CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 214/26.07.2010
MEMORIU DE ACTIVITATE
24 iunie 2010-29 iulie 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). Actiunea este in desfasurare.
3. S-au postat pe blogul biroului - rur5vest.blogspot.com/ - activitatile importante,
anunturile pentru specialistii cu drept de semnatura existenti, precum si pentru
posibilii viitori specialisti.
4. Biroul Teritorial, prin reprezentantul RUR in teritoriu, a participat la Congresul
International European Energy Efficient Building Congress, la Strassbourg, unde a
sustinut prelegerea “Sustainability land-use planning and urban planning”, in
perioada 22-25.06.2010.
5. Biroul Teritorial a transmis observatii referitoare la „Regulament concursuri de
urbanism”.
6. Biroul Teritorial a transmis, la termenele solicitate, observatii referitoare la

”Atributiile Birourilor Teritoriale ale Registrului Urbanistilor din Romania”.
7. La solicitarea RUR Bucuresti, Biroul Teritorial a actionat pentru obtinerea si
transmiterea listelor cu persoanele care ocupa postul de arhitect sef si din alte
judete, respectiv: Mehedinti si Gorj. S-a resolicitat lista respectiva si din judetul
Timis, fiind transmisa la RUR Bucuresti.
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8. S-au anuntat specialistii cu drept de semnatura obtinut in 29.05.2010 sa-si semneze
C.V.-urile si portofoliul de lucrari pe fiecare pagina (anunt facut si pe blog) si sa-si
ridice stampilele si legitimatiile de la RUR Bucuresti.
9. Biroul Teritorial a consiliat arhitecti si specialisti din domenii conexe, care ocupa
functia de arhitect sef in judetele arondate, pentru pregatirea dosarelor in vederea
atestarii, respectiv examinarii in vederea obtinerii dreptului de semnatura, in
conformitate cu Legea 345 pentru modificarea art.36 din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismului. Speram sa putem raspunde in curand si la
cerintele legate de organizarea cursurilor de pregatire profesionala pentru incadrare
in cerintele art.36 din legea mai sus mentionata.
10. Biroul Teritorial pregateste impreuna cu Facultatea de Arhitectura din Timisoara, la
invitatia Centrului Cultural de la Budapesta, participarea la ”Zilele arhitecturii
maghiare”, manifestare organizata in prima parte a lunii octombrie.

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