
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 

necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi a  

Regulamentului de funcționare a Comisiei privind aşezările informale 

 

 

     `Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 24 octombrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei pentru coordonarea 

implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din 

aşezările informale şi a  Regulamentului de funcționare a Comisiei privind aşezările informale;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei 

pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

locuitorilor din aşezările informale şi a  Regulamentului de funcționare a Comisiei privind 

aşezările informale; 

- raportul de specialitate nr. 22511/17 octombrie 2019 al Direcției amenajarea 

teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și de 

avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. f, art. 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 

Administrativ; 

 - art. 22, art. 26, art. 27 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se constituie Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezărilor informale, în următoarea 

componenţă: 

 

Preşedinte: 

Voichiţa Maria COMAN  - arhitect şef al Judeţului Alba 

 

Membri: 

dr. Anton BUTNARU  - medic primar MG - Direcţia de Sănătate Publică Alba 

Daniel CIULEA   - consilier - Instituţia Prefectului Judeţul Alba 

Sorin Vladimir LEAHU   - consilier superior -  Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism -   

Compartimentul autorizare, disciplină în construcţii, cadastru, GIS 

Nicolae POPA    - consilier superior -  Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - 

Compartimentul autorizare, disciplină în construcţii, cadastru, GIS  

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



Reprezentanţi ai unităţilor administrativ teritoriale 

pe teritoriul cărora au fost identificate aşezări informale 

Sorin CRISTIAN   reprezentant al UAT municipiul Alba Iulia  

Alexandru FILIMON  reprezentant al UAT municipiul Aiud 

Daniel VÂTCĂ   reprezentant al UAT oraşul Abrud 

Vasile BOBĂILĂ   reprezentant al UAT oraşul Teiuş 

Marius Jan TRIF  reprezentant al UAT comuna Albac 

Eugenia DAVID   reprezentant al UAT comuna Avram Iancu 

Ioan GROZA   reprezentant al UAT comuna Ciugud 

Daniel Florin MĂRGINEAN reprezentant al UAT comuna Cenade 

Alexandru Horaţiu PETRUŢA reprezentant al UAT comuna Cergău 

Luminiţa Maria GANGA  reprezentant al UAT comuna Cut 

Eugen CUTEAN   reprezentant al UAT comuna Câlnic 

Mariana Daniela DUDA reprezentant al UAT comuna Fărău 

Gheorghe RĂDAC   reprezentant al UAT comuna Gârda de Sus 

Imola GOZSI   reprezentant al UAT comuna Lopadea Nouă 

Ioan NĂNDREAN   reprezentant al UAT comuna Noşlac 

Silviu DAVID   reprezentant al UAT comuna Pianu 

Ioan PETRUŢ   reprezentant al UAT comuna Ponor 

Tiberiu BRADEA   reprezentant al UAT comuna Râmeţ 

Ioan Sorin MOARIU reprezentant al UAT comuna Sohodol 

Daniela DRĂGHICI  reprezentant al UAT comuna Săsciori 

Roxana Alina CIUNGAN reprezentant al UAT comuna Sâncel 

Maria Adriana CRIŞAN reprezentant al UAT comuna Sântimbru 

Ştefan STOICA   reprezentant al UAT comuna Unirea 

Nicoleta Elisabeta LUP reprezentant al UAT comuna Vadu Moţilor 

Cosmin Liviu VASIU reprezentant al UAT comuna Valea Lungă 

Andreea Mihaela ROMOŞAN reprezentant al UAT comuna Vinţu de Jos 

 

Secretar: 

Marcel Daniel OPREAN CRAȘOVEANU  - consilier asistent,  Direcţia amenajarea teritoriului  

    şi urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism. 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru 

coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

locuitorilor din aşezările informale, conform anexei - parte integrată a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției amenajarea teritoriului şi 

urbanism și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

Nr. 219 

Alba Iulia, 24 octombrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1 şi  art. 

5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 31 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0  



Anexa la Hotararea  

Consiliului Județean Alba nr. 219/24 octombrie 2019 

 

R E G U L A M E N TUL 

DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI PENTRU COORDONAREA IMPLEMENTĂRII 

MĂSURILOR NECESARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE VIAŢĂ A 

LOCUITORILOR DIN ASEZĂRILE INFORMALE 

 

CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. (1) Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, constituită la nivelul 

Consiliului Județean Alba se stabilește în conformitate cu prevederilor art. 22
1
 din Legea nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (astfel cum a fost completată prin Legea 

nr. 151/2019) şi este organ consultativ cu atribuții privind coordonarea implementării măsurilor 

necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, este 

denumită în continuare Comisia, și este constituită şi funcţionează ca entitate fără personalitate 

juridică. 

(2) Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale coordonează 

implementarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din 

așezările informale, sprijinul metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice 

locale, precum şi monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării acţiunilor 

stabilite la nivel local. 

(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul Consiliului Judeţean Alba. 

 

CAPITOLUL II. ORGANIZARE ŞI COMPONENŢA COMISIEI 

 

Art. 2. (1) Comisia este formată din reprezentanţi ai structurilor specializate privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, control şi disciplina în construcţii, asistenţă socială şi 

protecţia copilului de la nivel judeţean, sănătate publică, problemele romilor, de la nivel judeţean 

şi din unităţile administrativ - teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate aşezările 

informale, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor din aşezările informale de pe teritoriul 

judeţului şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

    (2) Comisia funcţionează sub coordonarea Arhitectului Şef al Judeţului Alba şi 

este compusă dintr-un număr de 5 membri, 1 preşedinte şi o persoană care asigură secretariatul 

comisiei. 

    (3) În funcţie de natura problemelor dezbătute în comisie, la şedințele acesteia, 

vor fi invitaţi reprezentanții unităţilor administrativ teritoriale vizate sau interesate, în funcție de 

cazul analizat sau specificul problemelor care urmează a fi dezbătute. Pot fi invitaţi să participe 

la şedinţele comisiei şi reprezentanţi ai unor instituţii implicate în procesul de îmbunătăţire a 

condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, precum şi reprezentanţi ai acestor 

comunităţi, direct implicați. 

    (4) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte în baza propunerilor 

Preşedintelui Consiliului Judeţean şi ale entităţilor ai căror reprezentaţi fac parte din comisie şi 

se aprobă, împreună cu regulamentul de organizare şi funcţionare, prin hotărâre a Consiliul 

Judeţean Alba. 

Art. 3. (1) Secretariatul este asigurat de structura de specialitate din subordinea 

Arhitectului șef al Judeţului Alba. Comisia funcţionează în şedinţe în plen. Lucrările şedinţei 

sunt conduse de Arhitectul şef sau înlocuitorul de drept al acestuia.  

    (2) Şedinţa este legal constituită în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 

membrilor convocaţi. Deciziile sunt legal adoptate cu votul majorităţii simple a membrilor 

prezenţi. 

    (3)  Arhitectul şef al Judeţului Alba poate propune Consiliului județean 

modificarea componenței comisiei atunci când funcționarea eficientă a comisiei o impune. 

 

CAPITOLUL III. ATRIBUŢIILE COMISIEI 

 



Art. 4. (1) Comisia are următoare atribuţii: 

a.) coordonează implementarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă a locuitorilor din aşezările informale; 

b.) acordă sprijin metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice 

locale în cadrul procesului de identificare, monitorizare şi organizare a aşezărilor informale; 

c.) monitorizează îndeplinirea responsabilităţilor şi implementarea acţiunilor stabilite la 

nivel local. 

 

CAPITOLUL IV. FUNCŢIONAREA COMISIEI 

 

Art. 5. (1) Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la sediul Consiliului Judeţean 

Alba, la convocarea preşedintelui, efectuată prin intermediul secretarului comisiei.  

  (2) Convocarea membrilor în şedinţă se fac cu cel puţin 3 zile înaintea zilei în 

care va avea loc, prin transmiterea către membri, prin poştă, fax sau poştă electronică, a 

invitaţiei, care va cuprinde şi ordinea de zi şi problemele care urmează să fie dezbătută în 

şedinţă. 

  (3) Suplimentarea ordinii de zi se poate face pentru probleme urgente, care nu 

pot fi amânate pană la şedinţa următoare, la propunerea arhitectului şef sau a oricăruia din 

membrii comisiei. 

Art. 6. (1) Şedinţele comisiei se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din 

numărul membrilor, iar deciziile se iau cu un număr de jumătate plus unu din numărul celor 

prezenţi. 

 (2) Membrii comisiei au obligaţia să fie prezenţi la şedinţă în ziua şi ora stabilită 

şi să semneze lista de prezenţă în registrul de procese verbale. Se consideră motivată orice 

absenţă datorată deplasărilor în interesul serviciului, a cazurilor de boală, evenimentelor de forţă 

majoră sau concediului de odihnă. 

 (3) Lista membrilor comisiei şi a invitaţilor care trebuie să participe la şedinţă se 

stabileşte de către arhitectul şef al Judeţului Alba, în funcţie de specificul problemelor care 

urmează să fie dezbătute. 

  (4) În cazul în care, în urma convocării, nu se întruneşte cvorumul necesar, 

şedinţa va fi convocată din nou în maximum 10 zile lucrătoare de la data convocării anterioare. 

Art. 7. (1) Lucrările comisiei sunt conduse de arhitectul şef sau în caz de absenţă motivată 

a acestuia, de către înlocuitorul acestuia. 

 (2) Dezbaterile care au loc în cadrul şedinţelor comisiei se consemnează în 

procesele verbale, prin grija secretarului acesteia. 

 (3) Secretarul comisiei are obligaţia de a consemna opiniile, observaţiile şi 

comentariile membrilor comisiei şi ale invitaţiilor. 

 (4) Procesele-verbale pot fi consultate de terţii care justifică un interes legitim, 

numai cu încuviinţarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba sau a arhitectului şef al Judeţului 

Alba. 

CAPITOLUL V.  SECRETARIATUL TEHNIC 

 

Art. 8. (1) Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de structura de specialitate 

din subordinea arhitectului şef al Judeţului Alba.  

 (2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii:  

a.) propune şi întocmeşte ordinea de zi a şedinţei;  

b.) redactează propunerile/proiectele/documentele înscrise pe ordinea de zi; 

c.) organizează şedinţele de lucru ale comisiei;  

 

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 9. (1) Prezentul Regulament are la bază prevederile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.  

   (2) Regulamentul se completează cu prevederile celorlalte acte normative în 

vigoare în domeniul de activitate al comisiei.     

                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 


