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Nord-Vest –Iunie 2013

Continuând seria de întâlniri începute în luna aprilie a.c. privind gestiunea terenurilor (domeniul public şi
privat al comunităţii/statului) în general şi asupra unor cazuri particulare de pe raza municipiului ClujNapoca, la începutul lunii iunie în cadrul biroului s-a organizat o întâlnire la care care au participat
reprezentanţii biroului d-nul arh. Gheorghe Elkan şi d-na arh. Constanţa Popa, d-na judecătoare Gabriela
Purja- consultant la Consiliul Civic Local, d-nul ing. Marcel Popa, d-nul Cătălin Bia- Direcţia Silvică Cluj.
Discuţia s-a axat îndeosebi pe conformarea demersurilor de avizare a construcţiilor în Pădurea Făget cu
Legea 350/2001, cu legislaţia de protecţia mediului, cu Codul Silvic. Câteva concluzii enunţate au fost:
orice proiect întocmit în Pădurea Făget trebuie tratat pe baza unui plan cadastral/topografic actualizat;
trebuie întocmit un plan de amenajare a teritoriului pentru zonă protejată cuprinzând toată suprafaţa Pădurii
Făget; este necesară corelarea cadastrului forestier cu cadastrul funciar- toate aceste concluzii fac parte din
primul pachet de paşi propus să condiţioneze orice aviz pe acest teritoriu.
- Domnul arh. Gheorghe Elkan a participat în data de 6 iunie la seminarul RICS “International
Measurement Standards & Urban Planning in Romania - the case for a dynamic process”- Planificarea
urbană în România, prin exemplificare oraşul Cluj-Napoca. Sectiunea de planificare urbană a fost
condusă de dr. arh. urb. Mr. Mircea Enache.
- În cadrului biroului s-au înregistrat şi analizat cu emiterea unui punct de vedere 2 dosare în vederea
dobândirii dreptului de semnătură din judeţul Braşov. S-a păstrat legătura telefonică/e-mail cu aceste
persoane, fiind solicitate completări la dosare şi comunicându-li-se data şedinţei de examinare.
- Din cadrul biroului teritorial s-a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu) legate de

modalităţile de plată a tarifelor, a dobândirii dreptului de semnătură, înscrierea în stagiu, etc.
Reprezentant teritorial
arh. Gheorghe ELKAN
1
Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Cluj-Napoca, Str. M. Kogalniceanu nr. 6, ap. 4; Tel: 0364-805.634 Fax: 0364-805.635; e-mail: rurcluj@rur.ro
Nr. Notificari Operator Date Cu Caracter Personal: [23074]; [23075]; [23076]; [23077]; [23399]; [23633]. Garantam drepturile dumneavoastra
de a fi informat, de acces, de intervenţie şi de opoziţie, precum şi orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 677/2001, astfel cum a fost modificata, in
privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem.

