BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST

Nr. 99/29.08.2013

Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest –August 2013
-

În urma solicitării de a întocmi „Eventuale 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 au fost transmise d-nei director executiv, coordonator al colectivului de
întocmire a propunerilor.
-

La solicitarea Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est în cadrul biroului s-a
analizat „Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor teritoriale” la care s-au făcut
câteva propuneri şi modificări.

-

La solicitarea grupului de iniţiativă „SOS- Parcul Est din Cluj-Napoca”, dupa o prima întâlnire cu
reprezentantul acestei asociaţii, dl Adrian Dohotaru, în cadrul biroului s-a reluat şi s-a reanalizat
tema Parcului Est –tema semnalată de mai multe ori autorităţilor din administraţia municipiului,
unde într-o zona existentă valoroasă datorită cadrului natural pe care il oferă- Lacurile
Gheorgheni -se propun, se avizează şi se execută clădiri şi ansambluri mari pentru locuire, comerţ
şi birouri. În urma discuţiilor purtate s-a scris o adresă- răspuns cu marcarea mai multor
amendamente şi atenţionări la subiect, elaborată şi semnată de arh. Gheorghe ElkanReprezentant teritorial Registrul Urbaniştilor din România-Biroul Teritorial al Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest, arh. Vasile Mitrea, arh. Szabolcs Guttmann- Preşedintele Ordinului
Arhitecţilor din România- Filiala Transilvania, conf. dr. arh. Romulus Zamfir- Decanul Facultăţii
de Arhitectură şi Urbanism-Universitatea Tehnică şi d-na prof. e. dr. arh. Adriana Matei-
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Preşedintele Filialei Judeţene Cluj- Uniunea Arhitecţilor din România. Adresa a fost preluată şi
publicată pe internet, Media şi pe site-uri specializate, inclusiv pe site-ul biroului teritorial Cluj.
-

D-na Claudia Pamfilie- directorul Grupului de Dezvoltare Locală a reacţionat prin transmiterea
unor e-mailuri organizaţiilor profesionale, implicit RUR-ului la propunerea de desfiinţare a
Direcţiei de Dezvoltare Teritorială din cadrul Ministrului Dezvoltării şi Administraţiei Publice.
Reprezentantul biroului teritorial a transmis mai multe e-mailuri către reprezentanţi ai MDRAP
prin care solicita revizuirea organigramei prin păstrarea direcţiilor de planificare teritorială,
urbanism şi amenajarea teritoriului. În schimbul de reacţii au fost implicaţi şi membrii din
conducerea RUR şi APUR care au transmis o adresă oficială ministrului MDRAP cu poziţia celor
două instituţii.

-

În urma apariţiei Legii nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de
publicitate, mai multe primării de municipii şi oraşe au solicitat din partea biroului teritorial
recomandarea unor specialişti în vederea formării grupului de lucru pentru elaborarea
regulamentului local de publicitate. Acestor adrese s-a răspuns funcţie de solicitări.

-

Dl. arh. Gheorghe Elkan a participat la două şedinţe ale Comisiei Tehnice de urbanism şi
amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Cluj.

-

Reprezentanţi ai biroului teritorial au participat la un eveniment care a avut loc în localitatea
Bistriţa unde s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile Simpozionul de teoria şi practica reabilitării
patrimoniului construit, organizat de către asociaţia Transilvania-Trust din Cluj-Napoca.
Prezentările - cu lucrări de marcă în domeniu au fost susţinute de conferenţiari din ţară şi din
străinătate, s-au făcut şi vizite la edificiile istorice importante din oraş şi din împrejurimi iar în
ultima zi a întâlnirilor, odată cu implinirea a 450 ani de la construirea Bisericii Evanghelice,
colectivul organizator care a elaborat proiectul de reabilitare a monumentului a prezentat teme
detaliate de studii şi detalii.

-

Pe plan administrativ, în cadrul secretariatului s-a updatat interfaţa site-ului biroului teritorial
Nord-Vest, fiind încărcate unele noutăţi, rapoarte de activitate, fişiere etc.

-

În cadrul biroul s-au analizat şi s-au înregistrat 3 dosare de stagiu şi un dosar pentru atestarea
dreptului de semnătură, în urma căruia a fost emis punctul de vedere al biroului.
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- 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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