
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea componenței Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 

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

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/24 octombrie 2019 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna februarie 2020; 

  Luând în dezbatere: 

  -  referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind completarea componenței 

Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 219/24 octombrie 2019; 

  - adresa nr. 613/12 ianuarie 2021 a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1, art. 173 alin. 3 lit. f, art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 22, art. 22
1
, art. 26, art. 27, art. 27

1
 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, cu modificările și completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă completarea componenței Comisiei pentru coordonarea implementării 

măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezărilor 

informale, aprobată iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/24 octombrie 

2019, cu un nou membru, după cum urmează: 

Gabriela Maria BOBAR   - consilier superior,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială  

    şi Protecţia Copilului Alba - Serviciului monitorizare,  

    strategii, programe, proiecte şi ONG; 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea 

teritoriului şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III. Prin intermediul secretarului general al judeţului Alba, prezenta hotărâre se 

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

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, persoanei nominalizate în 

cadrul comisiei (prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba), Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

Înregistrat cu nr. 32 

Alba Iulia, 16 februarie 2021 



 Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

Direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi 

urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al 

județului 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

                            

                                                                              

                                                                                                             

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  3700/16 februarie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind completarea componenței  

Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, aprobată prin  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/24 octombrie 2019 

 

 

I. Expunere de motive 

Potrivit prevederilor art. 22
1
 şi art. 27

1
 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean asigură 

organizarea şi funcţionarea unei comisii pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale. 

Comisia se constituie din reprezentanţi ai structurilor specializate privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, control şi disciplină în construcţii, asistenţă socială şi protecţia 

copilului de la nivel judeţean, sănătate publică, problemele romilor, de la nivelul judeţean şi din 

unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate aşezări informale, 

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

reprezentanţi ai societăţii civile. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/24 octombrie 2019 a fost aprobată 

componenţa Comisiei pentru coordonarea imprementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi a fost   de asemenea 

aprobat Regulamentul de funcționare al Comisiei privind aşezările informale. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 613/12 

ianuarie 2021 propune numirea doamnei Bobar Gabriela Maria, consilier superior în cadrul 

Serviciului Monitorizare, Strategii, Programe şi ONG, în calitate de membru în cadrul Comisiei 

privind aşezările informale. 

  

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/24 octombrie 2019 privind aprobarea 

constituirii Comisiei pentru coordonarea imprementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi a  Regulamentului de 

funcționare a Comisiei privind aşezările informale 

 

 IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1, art. 173 alin. 3 lit. f, art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 22, art. 22
1
, art. 26, art. 27, art. 27

1
 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 



 

VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr.  32 din 16 februarie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA               APROB 

JUDEŢUL ALBA                   PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                  Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL           

Nr.  3702/16 februarie 2021 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM   

Domnei Arhitect Şef al Judeţului Alba - Voichiţa Maria Coman 

 

 

 

  

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind completarea componenței Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 

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

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/24 octombrie 2019 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 18 februarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 25 februarie 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 32/16 februarie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

  -  referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind completarea componenței 

Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 219/24 octombrie 2019; 

  - adresa nr. 613/12 ianuarie 2021 a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

 Vasile BUMBU  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

Nr. XXX din XXX 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea completării componenței Comisiei pentru 

coordonarea imprementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

locuitorilor din aşezările informale aprobata prin HCJ 219/24 octombrie 2019 

 

 

Conform Legii nr.151/2019 pentru completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, adoptată la 24 iulie 2019, autorităţile administraţiei publice locale, 

cooperează cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, oferind informaţiile 

necesare şi implementând măsurile ce ţin de domeniul lor de competenţă, astfel încat aşezările 

informale identificate şi fie prioritare în cadrul acţiunilor şi politicilor publice privind locuirea, 

accesul la infrastructură, sănătatea publică şi siguranţa persoanelor. 

În acest sens, Consiliul judeţean, prin instituţia arhitectului şef, asigură organizarea şi 

funcţionarea unei comisii pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, sprijinul metodologic şi 

operaţional pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi monitorizarea îndeplinirii 

responsabilităţilor şi implementării acţiunilor stabilite la nivel local. Comisia va fi constituită din 

reprezentanţi ai structurilor specializate privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, control şi 

disciplină în construcţii, asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean, sănătate 

publică, problemele romilor, de la nivelul judeţean şi din unităţile administrativ-teritoriale pe 

teritoriul cărora au fost identificate aşezări informale, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor 

din aşezările informale de pe teritoriul judeţului şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Componenţa nominală a comisiei s-a stabilit în baza propunerilor preşedintelui 

consiliului judeţean şi ale entităţilor ai căror reprezentanţi fac parte din comisie. 

 În considerarea celor expuse şi în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi art.182 alin. (1) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun adoptarea proiectului de hotarare privind 

aprobarea completării componenței Comisiei pentru coordonarea imprementării măsurilor 

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

prin HCJ 219/24 octombrie 2019 în forma prezentată.   

 

 

ARHITECT ŞEF, 

VOICHIŢA MARIA COMAN 

 

 


