CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 24.02. – 22.03.2012

Referitor la activitatea desfasurata in perioada 24.02.2012 – 22.03.2012 va informez
ca au fost facute urmatoarele actiuni, care au vizat informarea membrilor RUR din judetele
arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, folosindu-se posta electronica:
1. Transmiterea invitatiei la cea de-a III-a Conferinta Nationala de cercetare in
constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala,
avand ca tema “Cercetarea din urbanism, arhitectura si constructii in conditiile crizei
economice”, organizata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii,
Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila – URBAN-INCERC, in data de 27.04.2012,
la sediul sucursalei INCERC Bucuresti;
2. Transmiterea formularelor pentru achizitonarea numerelor deja aparute ale revistei
Urbanismul – Serie noua, precum si a formularului pentru inscrierea la abonamentul
pe anul 2012, la revista Urbanismul – Serie noua;
3. Transmiterea membrilor comisiei de disciplina din judetele arondate Regiunii de
dezvoltare Sud-Vest Oltenia a HCS RUR nr. 118 – 2011, a Regulamentului privind
organizarea si functionarea comisiei de disciplina si procedura disciplinara, actiune
care vizeaza o colaborare viitoare cu acesti membri;
4. Transmiterea adresei nr. 23 din 19. 01. 2012, privind lista documentatiilor de
urbanism intocmite in perioada 2008 – 2011, insotita de dovada achitarii tarifului
privind exercitarea dreptului de semnatura, si la ceilalti mebri RUR din judetele Gorj,
Mehedinti, Olt si Valcea;
5. Aceeasi adresa nr. 23 din 19. 01. 2012 a fost retrimisa membrilor RUR din judetul
Dolj, cu speranta ca se vor centraliza noi raspunsuri;
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6. S-a mentinut in permanenta legatura (telephonic si electronic) cu toti membrii RUR
din judetele arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia care au solicitat
informatii referitoare la continutul raspunsului la adresa nr. 23 din 19.01.2012 sau la
alte probleme legate de practica urbanismului;
Ca rezultat al acestor demersuri va informez ca din din judetele arondate Regiunii de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia au fost primite numai :
- 2 raspunsuri din judetul Valcea
– urb. Radulescu Adrian Constantin
- urb. Tudor George Bogdan
- 2 raspunsuri din judetul Mehedinti:
- ing. Ianosi Erica
- urb.Tudor Dan
Din judetele Gorj si Olt nu s-a primit nici un raspuns.
Pentru ca am primit promisiunea ca voi mai primi raspunsuri la sfarsitul lunii martie,
urmeaza sa fac o confruntare cu raspunsurile deja primite de la Consiliile Judetene,
respective Consiliile Locale.
Va semnalez ca la transpunerea bazei de date pe site-ul RUR trebuie actualizate
datele privind membri RUR, deoarece am primit mai multe semnale de la colegii mei privind
corectitudinea acestor date.
Arh. Nicoleta Parvanescu
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