Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
243/15.07.2013

MEMORIU DE ACTIVITATE 18 iunie -15 iulie 2013

1. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest a participat, prin
reprezentant teritorial conf. univ. dr. arh. Radu Radoslav , alaturi de
stud. arh. Mihai –Ionut Danciu , in data de 18 iunie 2013 , la o emisiune
la postul national TV Timisoara, cu referire la premiul obtinut prin
proiectul “Share-Participa” a unui grup de studenti si voluntari,
coordonati de cei doi mai sus numiti ,in cadrul competitiei Modern
Atlanta Prize 2013, USA. Date despre acest eveniment au fost
transmise, in timp real, la Revista –Urbanismul –Serie Noua la RUR
Bucuresti si postate pe site-ul RUR-sectiunea Birouri Teritoriale.
2. S-a primit manualul de introducere date pe site-ul RUR, in 10 iulie 2013
si dupa revenirea din concediu a intocmitorului ITC si a responsabilului
cu introducerea datelor la Birou Timisoara se va posta direct.
3. In 18.06.2013 a fost primita invitatia la prezentarea publica , inainte de
dezbaterile cu cetatenii, a PUG-Etapa 3-Elaborare Plan Urbanistic
General, pentru data de 20.06.2013, dupa ce la prezentarea in Comisia
Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a fost interzisa
participarea profesionistilor
Observatiile referitoare la PUG-Timisoara au fost colectate de la
specialisti si transmise intocmitorilor, precum si specialistilor cu drept de
semnatura RUR. Vom finaliza aceste observatii pe care le vom posta si
pe site-ul RUR si le vom transmite si la C.S.RUR., sperind ca sa avem
de aceasta data macar un raspuns din partea intocmitorilor (fapt care
nu s-a realizat la elaborarea Masterplanului Timisoara , aprobat prin
Hotarire de Consiliu Local si apoi modificat prin documentatia de
elaborare PUG.).
4. Biroul teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest si provizoriu SudVest a primit un dosar pentru obtinere drept de semnatura a unui
stagiar urbanist-peisagist, inscris la Bucuresti, cu recomandare a
coordonatorului Sud-Vest,asupra caruia s-a transmis un punct de
vedere.Cu aceasta ocazie revenim la solicitarea de a se posta pe site-ul
Timisoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, CP 300011
Tel: 0356.469.250, Fax: 0356.469.251, e-mail: rur5vest@gmail.com, rurtimisoara@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.

5.

6.

7.

8.

9.

RUR stagiarii admisi, data de insciere in stagiu, data de finalizare
stagiu, indrumator stagiu si observatiile Subcomisiei profesionale de
monitorizare stagiu.
S-a luat legatura cu membrii Subcomisie 2 Profesionala-pentru
cooperare, concursuri, premii, imagine-acestia au fost informati ca fac
parte din comisie si au fost solicitati sa isi exprime acceptul si sa
transmita viziunea de colaborare in cadrul acesteia.
Esta in curs de finalizare actiunea de nominalizari si reconfirmari pentru
grupurile de lucru teritoriale ale Comisiei Profesionale , respectiv ale
Comisiei de Disciplina .
Biroul Teritorial Timisoara a transmis in teritoriu Legea 190/26.06.2013,
publicata in M.O. in luna iulie, care aproba si modifica O.G.7/2011 si a
solicitat puncte de vedere si nelamuriri pentru clarificari in sedinta
C.S.RUR din 18 iulie 2013.
In 17.07.2013 reprezentantul RUR pentru Regiunea de Dezvoltare
Vest va participa la sedinta de lucru a Comisiei Profesionale Centrale
RUR.
Biroul Teritorial Timisoara a fost preocupat si de aspectele curente ale
activitatii administrative.

Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Arh.Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing.Sanda Predescu
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