UGR

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA
Bulevardul Lacul Tei 124, Sector 2, R-020396, Bucureşti 38, România
tel. 40-1-2421208, fax 40-1-2420793

D E C I Z I A Nr. 12
Din 18 noiembrie 2015, Bucureşti

BIROUL EXECUTIV AL UGR
În conformitate cu prevederile art 17 din Statutul UGR, întrunit în şedinţa din 18
noiembrie 2015, la CNC Bucureşti,
DECIDE
1. Pentru susţinerea dezbaterii Legii geodezilor în Parlament, Biroul executiv va
acţiona pentru obţinerea avizului MDRAP şi va transmite, sub semnătura
preşedintelui, memoriul adoptat de Consiliul naţional de la Iaşi, către
preşedintele Camerei Deputaţilor, Primul ministru al Guvernului, Vice primministrul Guvernului şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
2. Bex va acţiona pentru ca Proiectul Protocolului de colaborare UGR – ANCPI,
definitivat conform solicitărilor Consiliului de administraţie al ANCPI, să intre în
vigoare în termenul cel mai scurt.
3. Preşedinţii filialelor UGR vor transmite propuneri de membrii care să lucreze în
comisiile comune UGR – ANCPI - OCPI, conform deciziei Consiliului naţional
UGR de la Iaşi, comisii propuse de UGR cu adresa nr. 28/15.10.2015,
înregistrată la ANCPI cu nr. 19959/16.10.2015, astfel:
a) Comisia de îmbunătăţire a Ordinului 700/2014 şi a normelor tehnice,
b) Comisia de îmbunătăţire a Regulamentului de autorizare,
c) Comisia de îmbunăt. a tehnologiei de verificare şi recepţie a lucrărilor,
d) Comisia de pregătire profesională continuă.
Scopul principal al comisiilor va fi îmbunătăţirea regulamentelor, tehnologiilor şi
elaborarea procedurilor standard de execuţie şi recepţie a lucrărilor de cadastru, cât şi a
activităţilor de înregistrare.
4. Bex aprobă ca profesorul universitar dr. ing. Constantin Săvulescu să fie cooptat
membru în comisiile a) şi c).
5. Bex aprobă ca UGR să plătească cotizaţia de 500 euro către CLGE, pentru anul
2015.

6. Bex aprobă angajarea unei persone remunerate în Secretariatul UGR, cu
contract de muncă pentru o perioadă de trei luni, noiembrie 2015 – ianuarie
2016, pentru probă, urmând ca apoi să decidă angajarea permanentă. Aceasta va
avea în atribuţii şi administrarea site-ului UGR.
7. După intrarea în vigoare a Protocolului de colaborare UGR – ANCPI, se va
stabili tirajul în care va fi tipărită Revista de geodezie.
Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul UGR.

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania,
prof. dr. ing. Cornel Păunescu

