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. 2
din 29 august 2014, Bucureşti

BIROUL EXECUTIV AL UGR
În conformitate cu prevederile art 17 din Statutul UGR, întrunit în şedinţa din 29
august 2014, desfăşurată la sediul Centrului Naţional de Cartografie, Bucureşti,

DECIDE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

UGR va solicita în scris preşedintelui Camerei Deputaţilor Valeriu
Zgonea, premierului României Victor Ponta şi vicepremierului Liviu
Dragnea primirea delegaţiei UGR în audienţă, în vederea urgentării
dezbaterii Legii geodezilor în Parlamentul Romaniei.
UGR va solicita în scris ANCPI organizarea unei teleconferinţe, la
începutul lunii septembrie, cu OCPI şi persoanele autorizate, pentru
prezentarea Programului naţional de cadastru şi a cerinţelor în
aplicarea Ordinului 700/2014 al directorului general al ANCPI.
UGR va înştiinţa filialele, patronatul şi geodezii autorizaţi cu privire
la organizarea Simpozionului GEOMAT 2014, care se va desfăşura la
Iaşi în perioada 13-15 noiembrie 2014.
UGR va trimite adresă către şefii filialelor teritoriale UGR în vederea
desfăşurării adunărilor generale pentru alegerea noilor organe de
conducere, în cursul lunii septembrie 2014, şi activarea înscrierii de
noi membri.
UGR va solicita în scris ANCPI o sală ( eventual în sediul CNC
Bucureşti ) destinată desfăşurării şedinţelor Biroului executiv şi ale
Consiliului naţional, în baza unui contract de comodat, până când
UGR va avea suma necesară pentru închirierea unui spaţiu propriu.
UGR va încheia cu UTCB un contract de comodat pentru spaţiul
destinat secretariatului UGR.

7.
8.

Membri Biroului executiv vor participa la adunările generale pentru
alegerile locale ale filialelor.
Site-ul UGR va fi operaţionalizat de către Cosmin Dobre, Chief
Technical Officer, Firma Customsoft srl, Bucureşti, telefon: +40 745
753 364, e-mail: cosmin.dobre@customsoft.ro, adresă: Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, Nr. 14, Bloc MY3, Etaj 6, Sector 3, Bucureşti, 030508,
www.customsoft.ro, conform înţelegerii perfectate cu preşedintele
UGR – prof. dr. ing. Cornel Păunescu, cu respectarea următoarelor
cerinţe:
- site-ul va fi structurat pe capitole, subcapitole,
paragrafe,
- se vor publica toate documentele, hotărârile şi deciziile
adoptate de organele de conducere ale UGR,
- capitolul “licitaţii” va include informaţii verificate,
preluate din sistemul naţional SEAP,
- capitolul “legislaţie” va fi prevăzut cu link către
“legislaţia ancpi”,
- prima pagină va conţine butoane pulsatorii referitoare
la activităţi importante ( simpozioane, conferinţe, cum
poţi deveni membru UGR, etc,
- lista cu filialele ( nume preşedinte, judeţ ) şi membri
acestora se va definitiva după alegerile locale din
septembrie 2014,
- se va introduce link către bibliotecă, revistele şi
publicaţiile de specialitate,
- secţiunea “forum” va include fereastra pentru logare,
- afişarea informaţiilor pe site se asigură de Customsoft
srl, până la desemnarea unei persoane de către UGR.

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

