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Nr. 954/09.12.2016
COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANISTILOR DIN ROMANIA DIN DATA DE 8 DECEMBRIE 2016.

Sedinta Consiliului Superior s-a desfasurat la sediul Registrului Urbanistilor din
Romania, str. Tudor Arghezi nr. 21.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, reprezentanti teritoriali, invitati. Prezenta la sedinta a fost asigurata prin participarea a
unui numar de 11 membri ai Consiliului si 4 invitati. Sedinta s-a desfasurat in conditii
regulamentare.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele subiecte (materialele propuse
fiind transmise electronic participantilor, in masura in care au fost primite de la cei ce au
intocmit unele dintre ele, cu cel putin 2 zile inainte de sedinta, astfel ca nu a mai fost cazul sa fie
prezentate, ele fiind deja cunoscute, avand loc discutii pe marginea lor):
1. D-l. Presedinte - dr. arh. Alexandru SANDU a prezentat principalele probleme din
activitatea RUR, precizand ca apar tot mai multe, cu dificultate mare de rezolvare si lipsa de
persoane care sa se implice in rezolvarea lor:
- Cu ocazia semnatarii ACORDULUI CADRU DE PARTENERIAT NATIONAL
PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI s-a discutat despre Platformele de Cooperare (ce
reprezinta, scopul si contextul legislativ al acestora, denumirea si pozitia lor in cadrul
parteneriatului).
2.- Propunerea de Regulament privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism si Propunerea de Regulament
referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, au fost
prezentate de catre coordonatoarea grupului care elaboreaza la aceste propuneri, d-ra conf. univ.
dr. urb. Andreea POPA, membra a Comisiei profesionale. Pana la sedinta viitoare, membrii
Consiliului Superior vor lucra la regulamente pe baza propunerilor discutate in aceasta sedinta.
Obiectivele sedintei viitoare: observatiile la regulamente, propunere de Statut al profesiei
de urbanist, Procedura pentru executarea unor servicii, propunerea de buget RUR pe 2017.
3..- Bugetul de venituri si cheltuieli al RUR si executarea acestuia, in conditiile legii,
cu evidentierea resurselor si cheltuielilor alocate in functie de obiectivele aprobare, defalcat pe
compartimente, in conf. cu prevederile Art. 7.-(2).5. al Regulamentului referitor la organizarea
şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România. S-a primit estimarea sumelor necesare de
la Birourile teritoriale si se are in vedere Procedura pentru executarea unor servicii.
Referitor la publicatia „URBANISMUL- serie noua”, membrii Consiliului Superior au
discutat situatia cheltuielilor si s-a constatat ca raportat la rezultate, publicatia are cheltuieli
mult prea mari, in special cheltuielile de personal.
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S-a propus si aprobat ca in sedinta viitoare sa fie prezentat un raport de activitate
complet al Colegiului de redactie, rapoarte de activitate detaliate ale celor doi angajati ai revistei
platiti lunar (Redactorul sef si fotograful) si o propunere de strategie, cu stabilirea publicului
tinta si a caracterului revistei. Colegiul de redactie are probitate, problema fiind ca publicatia nu
este bine manageriata. S-a propus si aprobat, cu o abtinere, restul voturilor pentru, ca incepand
cu 1 ianuarie 2017 sa se suspende activitatea Colegiului.
4. - Proces in Contencios Civil si Administrativ, Curtea de Apel Cluj.
A fost prezentat stadiul procesual al dosarelor din instanta. Pe data de 23 nov. a.c. a fost
termen de judecata la primul dosar si s-a fixat termen in sedinta publica din 28 nov. a.c., in
vederea conexarii celor doua dosare. La ambele termene RUR a fost reprezentat de un cabinet de
avocatura din Cluj-Napoca. S-a aprobat conexarea dosarelor si s-a luat reclamantului
interogatoriul propus de RUR. Termenul viitor acordat in cauza este de 13 ianuarie 2017,
instanta solicitand din partea RUR o completare de acte de care ne vom ocupa.
5.- Diverse.
- S-a stabilit ca data urmatoarei sedinte de examinare in vederea dobandirii dreptului de
semnatura sa fie 15 decembrie a.c.
- Referitor la punctul de vedere al Birourilor teritoriale, care insoteste dosarul
candidatului inaintat Comisiei examinare, d-ra arh. Adina- Elena CAMUI, Secretara comisiei, a
prezentat o propunere de formular care a fost aprobata si se va emite o hotarare de punere in
aplicare a acestuia.
- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro, asa cum ne-a fost
transmisa.
- Referitor la activitatea Comisiilor- nu au fost semnalate probleme.
In prezenta sedinta s-au aprobat urmatoarele, pentru care d-l Presedinte va emite hotarari:
- suspendarea activitatii Colegiului de redactie al publicatiei „URBANISMUL- serie
noua” si incetarea activitatii Presedintelui acestuia incepand cu 1 ianuarie 2017;
- indexarea valorii tichetului de masa pentru salariatii care lucreaza in regim de 8 ore/zi
in conf. cu prevederile Legii pentru modificarea art. (3) alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind
acordarea tichetelor de masa, promulgata la 16 nov. a.c.;
- aprobarea formularului de insotire a dosarul candidatului inaintat Comisiei examinare
cu punctul de vedere al Birourilor teritoriale.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 12 ianuarie 2017, ora 8,30.
Cu prilejul Anului Nou 2017, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor cu drept de
semnătură, colegilor din celelalte organizaţii profesionale, conducerii şi direcţiilor din cadrul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, precum şi structurilor asociative
ale administraţiei publice locale, un an nou mai bun, cu realizări şi multe bucurii.
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