BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 80/11.07.2013

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest –Iulie 2013
- La sfârşitul lunii iunie, în jur de 20 de studenţi de la Facultatea de Geografie- secţia Geografie
regională şi planificare teritorială (linia maghiară) alături de îndrumătorul de an-şef lucrări dr. Mathe
Csongor au vizitat biroul teritorial RUR pentru a se familiariza cu instituţia RUR. Dl. arh. Gheorghe
Elkan-reprezentantul teritorial le-a explicat statutul RUR având atribuţii în domeniul urbanismului şi
amenajării teritoriului, misiunea, atribuţiile RUR, precum şi modalităţile de dobândire a dreptului de
semnătură, conform Regulamentului RUR.
- Ordinul Arhitecţilor din România-Filiala Transilvania a organizat o serie de întâlniri profesionale în
cadrul Universităţii de Vară 2013 din Transilvania. Reprezentanţii biroului teritorial au participat la
câteva întâlniri desfăşurate după cum urmează:
- Seara de Arhitectură la Cazinoul din Parcul Central, Cluj-Napoca, având ca temă Centrul Cultural
Transilvania-„De la câştigarea unui concurs la finalizarea proiectului” prezentare S.C. Vaal Arhitectură
S.R.L., unde s-a făcut pe larg o prezentare privind proiectul, accesele şi relaţiile ce rezultă din sit.
- Seara de Arhitectură la Mănăstirea Franciscanilor – având ca temă Planul Urbanistic General ClujNapoca- prezentare Planwerk. Dl. arh. Gheorghe Elkan a avut intervenţii în care a marcat câteva
probleme care se pare că nu au fost dezvoltate suficient pe parcursul studiului. Tema discuţiei a fost
propusă de biroul teritorial RUR având în vedere o sumă de intervenţii tematice la care nu s-au primit
răspunsuri. În cadrul biroului s-au reluat problemele cuprinse în adrese anterioare referitoare la PUG
elaborat în baza strategiei de dezvoltare a municipiului, focalizat în principal pe situri cuprinse în
domeniul public şi cadrul natural. Invitaţia referitoare la această întâlnire a fost transmisă prin e-mail
specialiştilor cu drept de semnătură din Cluj-Napoca.
- La solicitarea Secretariatului Comisiei Profesionale RUR de a se reconfirma membrii din Grupurile
de lucru regionale ale comisiei, s-a transmis un e-mail la toţi membrii care fac parte din grupurile de
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lucru din Regiunea Nord-Vest şi Centru prin care li s-a cerut să confirme prelungirea mandatului
pentru următorii doi ani şi propuneri pentru optimizarea comisiei.
- În acelaşi mod s-a procedat şi cu confirmările pentru Comisiile Teritoriale de Disciplină din
Regiunea Nord-Vest şi Centru. În prezent se lucrează la centralizarea datelor pentru a putea fi
transmise Secretariatului central.
- Cu ocazia corespondenţelor legate de reorganizarea comisiilor profesionale şi de disciplină a rezultat
o solicitare aproape comună din partea reprezentanţilor judeţelor în aceste comisii, de-a se organiza
întâlniri de cel puţin două ori pe an, în diverse judeţe pentru a clarifica unele probleme de interes
comun. Amintim cele de mai sus, exclusiv pentru a primi asigurări că în viitor RUR poate prelua
sarcina referitoare la decontarea unor cheltuieli de deplasare.
- În urma transmiterii de către d-na arh. Anca Ginavar a textului de lege care modifică Legea 350/2001
şi OG 7/2011- în cadrul biroului teritorial s-a analizat textul legii şi s-au făcut corelările cu
regulamentul RUR.
- În urma solicitării de a întocmi „Propuneri de modificare a Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi
a Regulamentului de organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Superior nr. 101 din 29 iulie a.c. şi publicate în M.O. nr. 577 din 13 august
2010” – în cadrul biroului s-au analizat regulamentele şi propunerile lansate până în prezent şi s-a
încercat o corelare cu textul nou de lege amintit mai sus. Rezultatele analizei vor fi transmise d-nei
director executiv, coordonator al colectivului de întocmire a propunerilor.
- Primăria Municipiului Tîrgu Mureş a transmis prin fax o adresă prin care solicita desemnarea unui
specialist în grupul de lucru privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în
conformitate cu Legea 185/25.06.2013. Biroul Teritorial a răspuns adresei, recomandând-o pe d-na
arh. Angela Kovacs, care este reprezentanta judeţului Mureş în Grupul de Lucru al Comisiei
Profesionale RUR.
- Reprezentanţii biroului au participat şi în luna iulie a.c. la şedinţa Comisiei Tehnice de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, unde s-au analizat proiecte de
interes din zone ale intravilanului şi din arealul Pădurii Făget.
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- În cadrul biroul s-au analizat şi s-au înregistrat 5 dosare de stagiu.
- 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
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