CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
(Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”)
Raport de activitate 11.10.2013- 13.11.2013

In perioada 11.10. – 13.11. 2013 reprezentanŃa Registrului Urbanistilor din
Romania – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vet “Oltenia” folosind posta electronic a
transmis in teritoriul arondat urmatoarele materiale:
1)

Din partea Comisiei profesionale R.U.R. s-a transmis spre consultare catre
institutia arhitectului sef de judet / municipiu din judetele incluse in Regiunea
de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Proiectul de norme de ocupare a terenului
pe zone functionale, solicitandu-se observatii si completari. Telefonic au fost
transmise precizari suplimentare. La acest demers, pana in momentul de fata
nu am evidenta raspunsurilor primite din partea celor care au fost solicitati.

2)

Aceeasi solicitare referitoare la Proiectul de norme de ocupare a terenului pe
zone functionale a fost transmisa printr-o adresa catre specialistii cu drept
de semnatura din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, revenindu-se cu
un material modificat fata de versiunea initiala in functie de observatiile
primite din teritoriu. Solicitarea a fost facuta si telefonic oferindu-se precizari
suplimentare.

3)

S-a transmis o ultima solicitare catre grupul de lucru al Comisiei profesionale
din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, referitoare la Proiectul de
norme de ocupare a terenului pe zone functionale, modificat fata de
versiunea initiala, solcitarea fiind facuta si telefonic.
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.
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4)

La initiativa redactiei Revistei Urbanismul - Serie noua si a Asociatiei
Profesionale a Urbanistilor din Romania a fost transmisa catre institutia
arhitectului sef de judet / municipiu si catre specialistii cu drept de
semnatura din judetele incluse in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia,
o adresa prin care se solicitau informatii referitoare la problemele legate de
extinderea localitatilor si a parcelarilor realizate dupa 1990. Aceste informatii
vor constitui baza materialului publicistic care va apare in viitorul numar al
Revistei Urbanismul - Serie noua, cu tema EXTINDERI DE LOCALITATI SI
PARCELARI. De asemena s-a transmis si chestionarul formulat de redactia
Revistei Urbanismul – Serie noua privind extinderile de localitati si parcelari.

5)

Au mai fost transmise specialistilor cu drept de semnatura din judetele
incluse in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia urmatoarele materiale:
a) Comunicatul Consiliului Superior R.U.R. nr. 775 din 14. 10. 2013
referitor la sedinta consiliului Superior R.U.R. din 10. 10. 2013;
b) Versiunea consolidata in octombrie 2013 a Legii nr. 350 / 2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismului.
c) Invitatia la Expoconferinta Internationala de Arhitectura RIFF 2013
organizata la Bucuresti in perioada 11 -12 .11. 2013.

6)

La solicitarea Primariei Craiova a fost transmisa lista specialistilor atestati
R.U.R. pentru grupul de lucru care va intocmi Regulamentul local privind
amplasarea mijloacelor de publicitate in municipiul Craiova.

7)

In calitate de membru al grupului de lucru pentru intocmirea Regulamentului
local privind amplasarea mijloacelor de publicitate in municipiul Craiova am
participat la sedintele de lucru, formuland observatii si completari.

8)

In calitate de coordonator regional R.U.R. am transmis observatii si completari
personale la Regulamentul privind atributiile birourilor teritoriale ale Registrului
Urbanistilor din Romania.
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9)

La Proiectul de norme de ocupare a terenului pe zone functionale am transmis
Comisiei profesionale centrale observatiile si completarile personale.

10) In calitate de membru al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si
urbanism din cadrul primariei Craiova am participat la sedinta comisiei din
12.11. 2013, sedinta in care au fost analizate documentatii de urbanism
propuse pentru aprobare, regulamentul de amplasare a mijloacelor de
publicitate in Municipiul Craiova si Regulamentul local privind conditiile de
amplasare a constructiilor cu caracter provizoriu pentru desfasurarea
activitatilor de comert stradal.
11) In data de 11. 11. 2013 am participat Expoconferinta Internationala de
Arhitectura RIFF 2013 organizata la Bucuresti sub patronajul O.A.R.
La solicitarile si intrebarile specialistilor cu drept de semnatura din judetele
arondate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia s-au formulat raspunsuri care au
fost transmise telefonic sau prin email.

11. 11. 2013
Arh. Nicoleta Parvanescu
Coordonator regional - Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest “Oltenia”
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