CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 236/26.05.2012

MEMORIU ACTIVITATE
01 iunie 2012 – 27iunie 2012
1. Biroul Teritorial a preluat si verificat 2 dosare de solicitare drept de semnatura :Arh
Szekely Gh.Gabriel-dupa o corespondenta cu Comisia de Examinare a acestuia ,
intrucit nu respecta conditiile standard si ing. Florescu D.Marcela-Mariana.
2. Reprezentantul teritorial RUR, conf. arh. Radu Radoslav, a informat in sedinta
Consiliului Superior RUR din data de 31.05.2012 despre scrisorile ce se vor transmite,
dupa alegeri presedintilor de Consilii Judetene, respectiv Primari de municipii si
orase, urmind ca ele sa fie personalizate si transmise spre semnat presedintelui
Consiliului Superior RUR.
In vederea acestei actiuni s-a intocmit lista cu presedintii de consilii judetene si
primarii de municipii si orase din Regiunea de Dezvoltare Vest-acolo unde a fost
posibil, adica 33 de desemnati, lipsind , deocamdata cei 14 primari alesi din judetul
Hunedoara.S-a solicitat ca aceasta actiune sa se desfasoare si in Regiunea de
Dezvoltare Sud, prin coordonatorul arh. Parvanescu nicoleta.
3. Reprezentantul teritorial Arh Radu Radoslav a participat , in calitate de membru al
comisiei de selectie a furnizorului de servicii pentru actualizare site RUR , la sedinta
de analiza oferte din 31 mai 2012, care s-a desfasurat la sediul RUR Bucuresti.
Selectia a continuat apoi prin email-uri, existind acum posibilitatea de aprobare in
sedinta Consiliului Superior RUR a cistigatorului si a solutiei propuse.
4. Biroul teritorial s-a ocupat cu analizarea unor oferte pentru aparate de climatizare,
urmind ca oferta aleasa sa fie acceptata de locator(Saiftim S.A.), in vederea inlocuirii
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aparatelor uzate din spatiile inchiriate, in urma actiunii de revizuire anuala a
conditiilor stipulate in contractul de inchiriere a spatiului unde se desfasoara
activitatea biroului territorial.
5. Biroul Teritorial s-a ocupat de probleme curente administrative

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