
   

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

privind: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii    
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.598/19.09.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 3, 4 şi 5 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
          Având în vedere prevederile art. 22¹, art. 26 şi art. 27¹ din legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) şi art. 182 alin. (1)  din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se constituie Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, în următoarea 
componenţă: 

 
PREŞEDINTE: 

1. Marioara Dumitrescu                                - arhitect şef al Judeţului Galaţi 
 
MEMBRI: 

2. Dragoş Horia Buhociu                              - arhitect şef al Municipiului Galaţi; 
3. Nicoleta-Daniela Harţegan                       - director executiv, Direcţia de Asistenţă   

                                                                    Socială a Municipiului Galaţi; 
4. Cornelia Diaconu                                      - Poliţia Locală Galaţi, Serviciul Disciplina  

                                                                    în Construcţii şi Afişaj Stradal 
5. Crăciun Vasilică                                        - arhitect şef al Municipiului Tecuci; 
6. Niţă Marian       - inginer, Serviciul Administrarea Domeniului  

   Public şi Privat Tecuci; 
7. Florin Gabriel Buluc                                  - referent Compartiment urbanism şi  

                                                                    amenajarea teritoriului, Oraş Bereşti 
8. Dumitru Luculeasa                                    - referent de specialitate, Compartimentul  

                                                                    urbanism, Oraş Târgu Bujor   
9. Mădălina Elena Filotti                                - reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă  

                                                                    Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
10. Oana Adina Ghiorghiţă                             - medic specialist igienă, Compartimentul  
                                                                         Evaluarea factorilor de risc din mediul de  
                                                                         Viaţă şi de muncă, Direcţia de Sănătate  
                                                                         Publică a Judeţului Galaţi  
11. Viorica Gotu                                              - preşedinte Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi  
12. Antonel Tabac                                           - preşedinte Asociaţia Centrul Comunitar de   

                                                                    Resurse Frumuşiţa   
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SECRETARIAT:  

Doina Bobeică                                          - consilier, Direcţia Arhitect Şef  

 

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 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Arhitect 

Şef şi membrii comisiei. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Galaţi, Primăriei Tecuci, Primăriei 

Bereşti, Primăriei Târgu Bujor, Poliţiei Locale Galaţi, Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Galaţi, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, Alianţei Romilor din Judeţul Galaţi, Asociaţiei 

Centrul Comunitar de Resurse Frumuşiţa, precum şi persoanelor nominalizate. 

                                                                               
      

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                   Arhitect Şef 
                                                 Mărioara Dumitrescu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului  

Ionel Coca 
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Anexă 

              

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor  

necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale 
    

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. 

(1) Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul completată cu 

prevederile Legii nr. 151/2019, Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, denumită în 

continuare Comisia, este constituită şi funcţionează ca entitate fără personalitate juridică. 

(2) Comisia este constituită 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. 

(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, strada Eroilor 

nr. 7, Galaţi. 

 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI COMPONENŢA COMISIEI 

Art.2. 

(1) Comisia este formată 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 nivel judeţean şi din 

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

precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

(2) Comisia funcţionează în coordonarea Arhitectului Şef al Judeţului Galaţi şi este 

compusă dintr-un număr de 12 membri şi o persoană care asigură secretariatul. 

      În funcţie de natura problemelor dezbătute în comisie, pot fi invitaţi să participe la şedinţele 

acesteia 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 de pe 

teritoriul judeţului. 

(3) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte în baza propunerilor preşedintelui 

Consiliului Judeţean şi ale entităţilor ai căror reprezentanţi fac parte din comisie şi se aprobă, 

împreună cu regulamentul de organizare şi funcţionare, de Consiliul Judeţean. 

 

Art.3. 

     Secretariatul Comisiei este asigurat de către structura de specialitate din subordinea 

arhitectului-şef. 
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CAPITOLUL III 

ATRIBUŢIILE COMISIEI 

Art.4. 

(1) Comisia are următoarele 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 în şedinţe organizate ori de câte ori este necesar. 

(2) Şedinţele se convoacă de către arhitectul-şef, cu cel puţin 3 zile înaintea datei la care 

are loc aceasta, prin transmiterea către membri, prin fax sau poşta electronică, a 

invitaţiei, care va cuprinde şi problematica ce urmează să fie dezbătută în şedinţă. 

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

amânate până la şedinţa următoare, la propunerea arhitectului şef. 

Art.6. 

(1) Şedinţele Comisiei sunt statutare dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două 

treimi din numărul membrilor acesteia, iar deciziile se iau cu un număr de jumătate plus 

unu din numărul celor prezenţi. 

(2) Membrii comisiei sunt obligaţi să se prezinte la şedinţă în ziua şi la 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 fiecare şedinţă a 

acesteia se stabileşte de către arhitectul-şef, în funcţie de specificul problemelor ce 

urmează să fie discutate. 

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

convoacă în maximum 7 zile de la data convocării iniţiale. 

Art.7. 

(1) Lucrările Comisiei sunt conduse de arhitectul-şef sau,  în caz de absenţă motivată a 

acestuia, de către înlocuitorul acestuia. 

(2) Şedinţele Comisiei se consemnează în procese-verbale, prin grija secretariatului 

acesteia. 

(3) Secretariatul Comisiei are obligaţia de a consemna opiniile, observaţiile şi comentariile 

membrilor Comisiei şi ale invitaţilor. 

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

încuviinţarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi sau a Arhitectului Şef al 

Judeţului Galaţi. 

 



HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2019 
 pag. nr. 5  
 
 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.8. 

 Prezentul Regulament este întocmit conform prevederile Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                        
                                                                                                                              Nr. 10.598/19.09.2019 

 

 

                                           REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind constituirea Comisiei 

pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a acestei Comisii    

 
Potrivit prevederilor art. 22¹, art. 26 şi art. 27¹ din Legea 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 nivel judeţean şi din 
unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate aşezări informale, 
precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Pe baza propunerilor preşedintelui consiliului judeţean şi ale entităţilor ai căror 
reprezentanţi pot face parte din comisie, Consiliul Judeţean aprobă componenţa nominală a 
acesteia. 

 
PREŞEDINTE: 

1. Marioara Dumitrescu                                - arhitect şef al Judeţului Galaţi 
MEMBRI: 

2. Dragoş Horia Buhociu                              - arhitect şef al Municipiului Galaţi; 
3. Nicoleta-Daniela Harţegan                       - director executiv, Direcţia de Asistenţă   

                                                                    Socială a Municipiului Galaţi; 
4. Cornelia Diaconu                                      - Poliţia Locală Galaţi, Serviciul Disciplina  

                                                                    în Construcţii şi Afişaj Stradal 
5. Crăciun Vasilică                                        - arhitect şef al Municipiului Tecuci; 
6. Florin Gabriel Buluc                                  - referent Compartiment urbanism şi  

                                                                    amenajarea teritoriului, Oraş Bereşti 
7. Dumitru Luculeasa                                    - referent de specialitate, Compartimentul  

                                                                    urbanism, Oraş Târgu Bujor   
8. Mădălina Elena Filotti                                - reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă  

                                                                    Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
9. Oana Adina Ghiorghiţă                             - medic specialist igienă, Compartimentul  
                                                                         Evaluarea factorilor de risc din mediul de  
                                                                         Viaţă şi de muncă, Direcţia de Sănătate  
                                                                         Publică a Judeţului Galaţi  
10. Viorica Gotu                                              - preşedinte Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi  
11. Antonel Tabac                                           - preşedinte Asociaţia Centrul Comunitar de   

                                                                    Resurse Frumuşiţa   
SECRETARIAT: 
Doina Bobeică                   - consilier, Direcția Arhitect Șef 

Totodată, pentru organizarea şi funcţionarea acestei comisii, în baza prevederilor Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Judeţean aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei. 

Solicităm avizele comisiilor de specialitate nr. 3, 4, 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi 
Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) 

lit. f) şi art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                  
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 10.598 / 19.09.2019 

 
     RAPORT  DE  SPECIALITATE         

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind constituirea Comisiei 
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestei Comisii    

 

             Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 

proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 

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

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii. 

 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 şi Administraţiei Publice, oferind informaţii necesare şi 

implementând măsurile ce ţin de domeniul lor de competenţă, astfel încât aşezările informale 

identificate să 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 nivel judeţean şi din unităţile administrativ-teritoriale pe 

teritoriul cărora au fost identificate aşezări informale, precum 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. 

 De asemenea, în baza prevederilor Legii nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, a fost întocmit şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al comisiei. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Legii nr. 151/2019 pentru 

completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adoptată la 24 

iulie 2019. 

  În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Laura Angheluţă 

Direcţia Patrimoniu, 
Constantin CRISTEA 

Direcţia Arhitect Şef, 
Mărioara DUMITRESCU 

 

  

Direcţia Programe, 

Camelia EPURE 

 
Serviciul contencios 
şi probleme juridice, 

_____________ 
 

 

 


