CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 01.02 – 20.02.2013

Referitor la activitatea desfasurata in perioada 01.02.2013 – 20.02.2013 va
transmit lista actiunilor pe care le-am intreprins in aceasta perioada:
1. In data de 01.02.2013, ca reprezentatnt al R.U.R. in Comisia Tehnica de Urbanism si
Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Dolj, am participat la sedinta
de avizare, unde au fost prezentate pentru avizare 3 documentatii de tip Plan
Urbanistic General pentru trei comune din Judetul Dolj si 2 documentatii de tip Plan
Urbanistic Zonal pentru realizarea a 2 parcuri fotovoltaice in teritoriul extravilan din
2 comune din Judetul Dolj. Documentatiile de tip Plan Urbanistic General au fost
amanate, solicitandu-se unele completari si prezenta specialistului cu drept de
semnatura, coordonatorul documentatiilor, pentru sustinerea documentatiilor
supuse avizarii. Documentatiile de tip Plan Urbanistic Zonal au fost avizate fara
observatii.
2. In aceasta perioada, pentru o corecta informare a specialistilor cu drept de
semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia folosindu-se posta
electronica s-au transmis urmatoarele:
a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9 din 23.01.2013 privind prorogarea
termenului prevazut la art. V din O.U.G. nr. 7 / 2011 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.
O.U.G. nr. 9 din 23.01.2013 a fost transmisa si la nivelul Consiliilor Judetene din
Judetele Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.
b) Invitatia la Expoconferinta de Arhitectura INGLASS 2013, organizata in data de
05.03.2013, la Bucuresti de O.A.R. si ABplus Events, eveniment adresat membrilor
O.A.R. care au acces gratuit in limita locurilor.
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c) Invitatia la cea de a-V-a editie a Conferintei de cercetare in constructii, economia
constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, avand ca tema "Vechi
si nou in urbanism, arhitectura si constructii", organizata de URBAN-INCERC la
data 19 aprilie 2013, la Bucuresti.
d) Zilnic s-au transmis materiale informative incluse in site-ul www.administratie.ro
3. In data de 12.02.2013 am participat la vernisajul itinerant al expozitiei Bienalei
Nationale de Arhitectura Bucuresti 2012, care datorita eforturilor Filialei U.A.R.
Oltenia este expusa la Muzeul de Istorie Oltenia in perioada 12.02-23.02.2013.
Organizarea expozitiei s-a desfasurat sub patronajul Consiliului Judetean Dolj, la
eveniment participand si reprezentanti ai administratiei publice din cadrul Primariei
municipiului Craiova.
4. In data de 14.02.2013 s-a transmis specialistilor cu drept de semnatura din Regiunea
de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Comunicatul Consiliului Superior al Registrului
Urbanistilor din Romania, nr. 78 din 04.02. 2013, cu privire la dezbaterile din cadrul
sedintei C. S. R.U.R. din data de 31. 01. 2013.
5. La solicitarile si intrebarile specialistilor cu drept de semnatura din judetele arondate
Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia s-au formulat raspunsuri care au fost
transmise telefonic sau prin email.
Deoarece la ultima sedinta a C.S. R.U.R. din 31.01.2013 s-a facut propunerea de
a angaja part time o persoana care sa sprijine activitatea coordonatorului regional la
nivelul Regiunii Oltenia, am contactat mai multi arhitecti/urbanisti stagiari, inscrisi la
R.U.R., care si-au aratat disponibilitatea pentru aceasta activitate. Atentia mea s-a
oprit asupra d-nei urb. Adela Trif, stagiara in anul 2, pe care activitatea profesionala
desfasurata in cursul stagiului o recomanda, dovedind ca este o buna cunoscatoare a
Regulamentelor RUR si a legislatiei in domeniul urbanismului, avand totodata si
excelente aptitudini in comunicare.
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Consider ca ceea ce conteaza in primul rand pentru o institutie ( vezi viitoarele
Birouri Teritoriale RUR Ia Ploiesti, Craiova si Tulcea) este insa sa aiba o titulatura - un
act de constituire prin vointa RUR Central si un sediu de unde sa se poata expedia /
primi mesaje. Referitor la un sediu , am sondat piata imobiliara si mi s-a parut foarte
atractiva oferta pentru un spatiu de cca. 25 mp, amplasat intr-o cladire de birouri din
zona centrala a municipiului Craiova, cu o chirie de 5Euro +TVA/mp, la care se adauga
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cheltuielile de intretinere in medie pe an de cca. 50-75 Euro/luna – totalul
cheltuielilor pentru spatiu ajungand astfel la cca. 205 - 230 Euro/luna.
Pentru functionarea viitorului sediu trebuie avut in vedere un echipament
minim: mobilier, calculator, multifunctional (scanner, copiator, fax), telefon,
conexiune internet. Programul poate fi stabilit zilnic – 4 ore sau program de 8 ore 2/3 zile pe saptamana.
Am speranta ca in 2013 cheltuielile din bugetul prevazut pe 2013 pentru
Tulcea, Ploiesti si Craiova sa-si gaseasca intrebuintarea si odata cu noua reorganizare
administrativ-teritoriala, preconizata a se finaliza la sfarsitul anului 2013, sa
functioneze la Ploiesti, Craiova si Tulcea 3 reprezentante al Birourilor Teritoriale RUR.

18. 02. 2013
Arh. Nicoleta Parvanescu
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