CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 23.03. – 23.04.2012

Referitor la activitatea desfasurata in perioada 23.03.2012 – 23.04.2012 va transmit
lista actiunilor pe care le-am intreprins si care au vizat transmiterea in teritoriu a ultimelor
informatii referitoare la activitatea Registrului Urbanistilor din Romania, pentru o corecta
informare specialistilor cu drept de semnatura atestati de RUR din judetele arondate
Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, folosindu-se posta electronica:
1. S-a transmis la institutia Arhitectului Sef de judet / municiupiu / oras din judetele
arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, respectiv judetele Dolj, Gorj,
Mehedinti, Olt si Valcea, Hotararea Consiliului Superior R.U.R. nr. 116 / 2011,
publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 140 / 01. 03. 2012, privind interpretarea
unor dispozitii din Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului
Urbanistilor din Romania, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al registrului
Urbanistilor din Romania nr. 101 / 2010.
2. De asemenea a fost transmisa Hotararea Consiliului Superior R.U.R. nr. 116 / 2011,
publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 140 / 01. 03. 2012, privind interpretarea
unor dispozitii din Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului
Urbanistilor din Romania, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al registrului
Urbanistilor din Romania nr. 101 / 2010 si specialistilor cu drept de semnatura
atestati de R.U.R. din judetele arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”,
respectiv judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.
3. Pentru a avea o baza de date actualizata, cu privire la datele de contact ale
specialistilor cu drept de semnatura atestati de R.U.R., din judetele arondate Regiunii
de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”, respectiv din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si
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Valcea, s-a inceput actiunea de actualizare a datelor, in prima faza prin contactare
telefonica iar ulterior prin posta electronica, prin transmiterea unui formular, pentru
completarea datelor de contact a respectivilor specialist. Actiunea este in curs de
desfasurare, finalizarea fiind preconizata pentru luna mai 2012.
Informez Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest ca la adresa 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 nu
s-au mai primit raspunsuri care sa completeze situatia centralizata la nivelul
specialistilor cu drept de semnatura , atestati R.U.R. din judetele arondate Regiunii de
Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”.
In data de 09.04.2012 am participat la dezbaterea organizata de Ordinul Arhitectilor
din Romania, Filiala Oltenia, dezbatere care a avut ca subiect sintetizarea datelor
pentru tema de proiectare, necesara in lansarea licitatiei pentru intocmirea Planului
Urbanistic General al Municipiului Craiova. La aceasta dezbatere au participat
membrii O.A.R. Filiala Oltenia si reprezentanti ai autoritatilor locale, D-l Arhitect Sef al
judetului Dolj Radu Pappa si D-l Arhitect Sef al Municipiului Craiova Mircea
Diaconescu.
La adresa Consiliului Superior R.U.R., privind unele precizari legate de Comisia
tehnica de amenajarea teritoriului si de urbanism, din perspectiva Legii nr. 350/ 2001
cu modificari respectiv prin O.U.G. nr. 7 / 2011, adresa care se intentioneaza a fi
transmisa la Consiliile judetene , respectiv Primariile de municipii si orase, va
informez ca pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-vest “Oltenia” aceasta adresa trebuie
transmisa la 5 Consilii Judetene si 38 de Primarii de municipii si orase.
Pentru ca perioada 23.03.2012 – 23.04.2012 a coincis cu perioada Sarbatorilor
Pascale, din partea Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest si al Regiunii de
Dezvoltare Sud –Vest “Oltenia” au fost transmise felicitari tuturor specialistilor cu
drept de semnatura atestati de R.U.R.
22.04.2012

Arh. Nicoleta Parvanescu
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