CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 117/19.03.2012

MEMORIU ACTIVITATE
22februarie 2012-22 martie 2012

1. Radu Radoslav reprezentant teritorial RUR pentru Regiune de Dezvoltare Vest si
provizoriu si pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest a participat in data de 23-24
februarie 2012 la a XII-a editie a conferintelor nationale “Urban Concept “-dezvoltare
urbana moderna in Romania,cu prelegere ”Densitatea, factor cheie in planificarea
spatiala integrata”. Date despre conferinta au fost transmise, in timp real, si la Revista
“Urbanismul-Serie Noua”.
2. Biroul teritorial a preluat si verificat 5 dosare de inscriere la stagiu si a transmis punct
de vedere la doua dosare: arh Botis Radu pentru extindere drept de semnatura si
ing.Rodina Ioan pentru specialist din domenii conexe.De asemenea s-au verificat
doua dosare depuse care nu indeplineau cerintele legale si s-au transmis,in
scris,observatiile aferente, returnindu-se dosarele.
3. Reprezentantul teritorial arh. Radu Radoslav a participat la seara Ligii Studentilor de
la Facultatea de Arhitectura care a avut tema”Timisoara azi”.
4. Biroul teritorial a organizat la solicitarea unor specialisti cu drept de semnatura din
judetul Arad, in data de 15.03.2012 , in sala de sedinte a Consiliului Judetean Arad o
dezbatere pe probleme profesionale legata de aplicarea ultimelor prevederi
legislative din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului , precum si aspecte
legate de reglementarile RUR . Actiunea s-a bucurat de o prezenta numeroasa:
aproape toti cei 38 de specialisti cu drept de semnatura din judetul Arad, tineri
absolventi arhitecti, responsabili pe probleme de urbanism din orasele judetului Arad,
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arhitectul sef al judetului Arad domnul arh.Niculae Cosma, arhitectul sef al Primariei
Arad domnul arh. Radu Dragan, sefi din directiile de urbanism de la Consiliul
Judetean si de la Primaria Arad, etc. In cadrul dezbaterii au fost analizate o serie de
probleme legislative nou aparute si o serie de probleme referitoare la statutul si
modul de functionare a RUR, pe care le vom detalia separate. Actiunea se va continua
si in celelalte judete arondate.
5. Reprezentantul teritorial arh.Radu Radoslav a solicitat coordonatorului Regiunii SudVest analizarea situatiei platilor tarifelor pentru exercitarea dreptului de semnatura in
judetele pe care le coordoneaza avand in vedere solicitarea Comisiei de Disciplina
precum si starea de fapt, in teritoriu, adica incidenta mica a platilor fata de
documentatiile elaborate.Baza de date a specialistilor cu drept de semnatura a fost
pusa la dispozitie de catre Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest(actualizata
prin confirmare telefonica a fiecarui specialist) sub rezerva folosirii corecte a datelor
cu caracter personal .Raportul de activitate a coordonatorului Regiunii Sud-Vest ,
referitor la aceasta problema se anexeaza.Referitor la unele semnale privind
corectitudinea inscrisurilor din baza de date a regiunii Sud-Vest s-a transmis
solicitarea de verificare si modificare acolo unde este cazul tinind cont ca domiciliul
este domiciliul profesional si apoi transmitere a modificarilor operate la Biroul
Regiunii de Dezvoltare Vest si la RUR Bucuresti .
6. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a continuat postarea actiunilor in timp
real pe blogul biroului, asteptind ca si pe site-ul RUR Bucuresti sa se poata opera in
timp real.
7. Biroul Teritorial s-a ocupat de problemele curente administrative(montare antivirus,
delegatii etc.)solicitand din nou alocarea unui buget si transmiterea unei sume pentru
functionare , in contul bancar aferent,in suma fixa, la o data fixa .
Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Dr. Arh. Radu Radoslav
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