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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare
Nord-Vest – Septembrie 2013
- La începutul lunii septembrie în cadrul biroului teritorial a avut loc o întâlnire la care a fost invitat
dl. ing. Nicolae Beuran- (fost director DSAPC şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj), dl.
arh. Vasile Mitrea, dl. arh. Emanoil Tudose, dl. arh. Eugeniu Pănescu, ocazie cu care i s-a
înmânat d-lui ing. Beuran un exemplar al cărţii „Cluj-Napoca-50 de ani în proiecte”; s-au
depanat amintiri şi s-au schimbat păreri pe teme de dezvoltare urbană din trecut, prezent şi viitor.
- În cadrul biroului s-a analizat „Regulamentul experţilor extrajudiciari” întocmit de d-na arh.
Simona Munteanu cu modificările propuse în ultima şedinţa a Consiliului Superior.
- Comisia Teritorială de Disciplină a înregistrat reclamaţia formulată de domnii Catalina şi
Gheorghe Dinică cu privire la prestaţia d-nei arh. Marcela Tamaş referitoare la documentaţia
“PUZ- Construire lăcaş de cult- Str. Ghinzii nr. 116, Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud”. Reclamaţia
a fost transmisă d-lui arh. Victor Michiu- membru în Comisia Teritorială de Disciplină (arhitect
şef al judeţului Bistriţa Năsăud), solicitându-i-se să facă o analiză a cazului şi să comunice
concluziile sale cu privire la corelarea prevederilor PUZ-ului propus cu cele ale PUZ-ului iniţial
cât şi cu Legea 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
- In continuarea demersului iniţiat în luna august la sesizarea grupului de iniţiativă „SOS- Lacurile
Gheorgheni din Cluj- Napoca” referitoare la Parcul Est din Cluj-Napoca, adresa formulată de
RUR, OART, UAR şi FAU Cluj care conţine punctul de vedere privitor la spaţiile verzi a fost
transmisă şi Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Consiliului Civic Local şi specialiştilor cu drept
de semnătură din judeţul Cluj.
- D-na arh. Constanţa Popa- a participat la şedinţa lunară a Consiliului Civic Local unde s-au
discutat teme importante ale municipiului Cluj-Napoca (administrative, legi noi şi modificări ale
legilor, probleme de

mediu- Roşia Montană).
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- Reprezentanţii biroului: d-nul arh. Gheorghe Elkan şi d-na arh. Constanţa Popa participă cu
regularitate la şedinţele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul
Consiliului Judeţean Cluj care în data de 2 octombrie a.c. a avut pe ordinea de zi avizarea –PUGului municipiului Cluj-Napoca. Fiind un studiu amplu, cuprinzător şi exigent, arhitecţii participanţi
precum şi toţi membrii Comisiei- au avut mai multe schimburi de păreri şi de opinii referitoare la
diversele teme majore ce privesc cuprinsul PUG-ului, oraşul şi relaţia cu teritoriul.
- In perioada 27-29 septembrie a avut loc Congresul naţional privind protejarea, reabilitarea şi
valorificarea patrimoniului arhitectural, urban şi peisagistic organizat de Uniunea Arhitecţilor din
România - care s-a desfăşurat la Sinaia; din cadrul biroului a participat d-na arh. Constanţa Popa la
programul conferinţelor şi la dezbaterile profesionale de la final.
- În cadrul biroului a fost înregistrată o sesizare din partea d-nei Butan Rozalia referitoare la “PUDConstruire locuinţă familial D+P+M- str. Laterală nr. 19, Cluj-Napoca” elaborat de arh. Ştefan
Marina. Sesizarea este în curs de soluţionare.
- În cadrul biroul s-au analizat şi s-au înregistrat 3 dosare de stagiu şi s-a completat un dosar cu
actele necesare pentru atestarea dreptului de semnătură.
- 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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