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cluj napoca

La data de 16.12.2002 am organizat împreună cu administraţia locală şi Ordinul
Arhitecţilor din România prima întâlnire a Mesei Rotunde în cadrul căreia se
dezbat probleme legate de dezvoltarea urbană din Cluj Napoca.

Participarea a 30 de reprezentanţi din conducerea unor instituţii locale şi regionale a demonstrat dorinţa comună de discuta
interesele existente şi de a stabili obiective comune în dezvoltarea urbană.
întenţionăm ca şi în noul an să contribuim la îmbunătăţirea conlucrării şi comunicării în Cluj Napoca. şedinţa următoare a
Mesei Rotunde - cu toţi participanţii la aceeaşi masă - va avea loc în 29.01.2003.
în a 12-a sau a 13-a săptămână calendaristică vom organiza întâlnirea Filtru L, în cadrul căreia vom prezenta, printre altele,
rezultatele concrete ale prelucrării unei zone de dezvoltare obţinute în urma mai multor şedinţe ale Mesei Rotunde.
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Scopul primei şedinţe a fost prezentarea şi definirea
Mesei Rotunde ca instrument de planificare pentru
elaborarea unor documentaţii de specialitate pentru
grupările politice, administraţia locală şi asociaţiile de
specialitate.
Participanţii au semnat un protocol de cooperare şi au făcut o scurtă
declaraţie referitoare la poziţia instituţiilor pe care le reprezintă. Totodată
participanţilor li s-a înmânat un chestionar pentru definirea priorităţilor în
dezbaterile Mesei Rotunde. Din declaraţiile consililor, instituţiilor şi grupurilor de interes prezente am putut observa încă de la prima şedinţă un spectru larg al intereselor din oraş.
Participanţii primei şedinţe a Mesei Rotunde au fost:
reprezentanţi ai administraţiei judeţene şi ai Prefecturii, consilieri ai Consiliului Municipal, d-ul Primar, d-ul Viceprimar, directorii Direcţiei de Urbanism şi Direcţiei Tehnice a Primăriei, reprezentanţi ai Comisiei de Protecţia
Monumentelor Istorice, ai Inspecţiei în Construcţii, ai Agenţiei de Dezvoltare Regională (punct de lucru UE), ai Camerei de Comerţ şi universităţilor
din oraş, precum şi investitori, arhitecţi, urbanişti şi reprezentanţi ai
societăţii civile din municipiul Cluj Napoca.

Săptămâna trecută am participat cu o scurtă prezentare a stadiului şi a obiectivelor proiectului într-o şedinţă a Direcţiei judeţene de urbanism şi amenajare a teritoriului, ocazie cu care am intensificat colaborarea cu autorităţile de
la nivel judeţean. De asemenea ni s-a propus să participăm activ la şedinţele
Consiliului Judeţean pentru a cunoaşte nemijlocit activitatea judeţului. Consiliul Judeţean consideră Masa Rotundă ca fiind un punct de convergenţă al
administraţiei locale şi al celei judeţene unde ambele niveluri de planificare
pot ajunge la un acord în viitor şi pot coopera mai bine.

Sfârşitul anului reprezintă şi pentru Planwerk Cluj Napoca o pauză. Biroul nostru va fi închis între 23.12.2002 şi 07.01.2003.
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