Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
340/07.10.2013

MEMORIU DE ACTIVITATE 03 septembrie-07 octombrie 2013

1. Reprezentantul teritorial RUR, prof. univ. dr. arh. Radu Radoslav, a
participat, in data de 01 octombrie, la prima intalnire a juriului
concursului international de solutii ” Concept artistic-urbanistic pentru
reconfigurarea si reamenajarea zonei gradenelor frontale din vecinatea
Palatului Parlamentului” organizat de Camera Deputatilor.
2. S-a hotarat de comun acord, administrator site RUR central si
administratori site RUR birouri, participarea la un instructaj cu
intocmitorul manualului de introducere date pe site-ul RUR, din partea
ITC, in 18 octombrie 2013, pentru lamurirea unor probleme practice.
3. Biroul Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Vest si provizoriu SudVest a transmis punctul de vedere, conform regulament, pentru
extindere drept de semnatura urbanist –peisagist Dragos Prie-judet
Dolj si dobandire drept de semnatura arh. Bot Lucian-judet Timis.
4. Biroul Timisoara a transmis, la data planificata de C.S. RUR,
propunerea pentru regulament concursuri de urbanism si amenajarea
teritoriului, doamnei arh.Tureanu (coordonator grup de lucru
concursuri) si Secretariatului RUR.
5. Biroul Timisoara a transmis, la propunerea domnului arh.Feier Ioan-sef
Comisie Teritoriala de Disciplina judet Arad, doua nominalizari pentru
constituirea grupului de lucru ce va fi coordonat de catre primarul
municipiului Arad, pentru aplicarea prevederilor Legii nr.185 din 25
iunie 2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.
6. Reprezentantul teritorial prof.univ.dr.arh.Radu Radoslav a transmis
punct de vedere referitor la elaborarea de catre Agentiile de Dezvoltare
Regionala a planurile /strategiile de dezvoltare .
7. Biroul teritorial din Timisoara a raspuns solicitarilor celor care doresc sa
devina stagiari RUR si specialisti cu drept de semnatura.
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8. S-a transmis in teritoriul arondat, respectiv Regiunea Sud-Vest, adresa
intocmita de Director Executiv RUR, referitoare la achizitionarea
numerelor disponibile din publicatia Urbanismul-Serie Noua, ca parte a
programului de formare profesionala continua.
9. Reprezentantul teritorial RUR prof.univ.dr.arh.Radu Radoslav a
participat la lucrarile Comisiei de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
de la nivelul Primariei Timisoara, respectiv Consiliul Judetean Timis.
Remarcam ca ar trebui niste clarificari ale legiutorului pentru
functionarea optima a acestor comisii.
10. Am fost solicitati sa oferim informatii despre cursurile profesionale
care ar oferi dreptul de atestare RUR pentru cei cu atributii de arhitect
sef din administratiile locale. Se observa interesul celor din
administratie de a respecta legislatia si speram ca in curand aceste
probleme sa fie rezolvate favorabil.
11. S-au transmis in teritoriul arondat, prin posta electronica, informatiile
de interes pentru specialistii cu drept de semnatura RUR.
12. Biroul Teritorial din Timisoara s-a preocupat de rezolvarea si
gestionarea problemelor curente ale activitatii administrative.

Intocmit,
Reprezentant Teritorial,
Prof.Dr.Arh. Radu Radoslav

Sef Birou Teritorial,
Ing. Sanda Predescu

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.

