
    

 

HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din __________________ 2020 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei județene 
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață a locuitorilor din așezările informale 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:9747/11.09.2020 

 
 Consiliul Judeţean Galaţi;  

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

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 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 dispozițiile art. 387 și art. 388 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice nr. 233/2016, 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, cu modificările și completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei județene pentru 

coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
locuitorilor din aşezările informale, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modelele de formulare de Avize ce vor fi emise de Comisia județeană 
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
a locuitorilor din aşezările informale, prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 209 din 30.09.2019 privind constituirea Comisiei pentru 
coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor din așezările informale și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
acestei Comisii. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Arhitect 
Şef şi membrii comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei mun.Galaţi, Primăriei mun.Tecuci, 
Primăriei orasului Bereşti, 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 
Contrasemnează pentru legalitate 
  Secretarul General al Judeţului,        
                   Coca Ionel 

Direcţia Arhitect şef,                                                                                                                                                       
Burlacu Zamfira/08.09.2020    
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Anexa nr. 1 
              

R E G U L A M E N T 
de organizare şi funcţionare al Comisiei județene 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, cu modificările și 
completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 
urbanism, cu modificările și completările ulterioare, Comisia județeană pentru coordonarea 
implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din 
aşezările informale, denumită în continuare Comisia judeteană, este constituită şi 
funcţionează ca entitate fără personalitate juridică. 
(2) Comisia județeană este constituită pentru a coordona implementarea măsurilor necesare  
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, pentru a sprijini 
metodologic şi operaţional autorităţile administraţiei publice locale, precum şi pentru a 
monitoriza îndeplinirirea responsabilităţilor stabilite la nivel local.  

 
CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI COMPONENŢA COMISIEI 
Art.2. 
(1) Comisia județeană 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) Structurile specializate care au reprezentanți în Comisia județeană sunt următoarele: Birou 
Planificare Urbană din cadrul Instituției Arhitect Șef al Primăriei mun. Galați, Direcția de 
Asistență Socială a mun.Galați, Direcția de Sănătate Publică a județului Galați, Poliția Locală 
mun.Galați, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, Alianța 
Romilor din județul Galați, Centrul Comunitar de Resurse Frumusița, Arhitectul Șef al 
mun.Tecuci, Primăria orașului Berești, Primăria comunei Barcea, Primăria comunei Ivești, 
Primăria comunei Movileni, Primăria comunei Negrilești și Primăria comunei Umbrărești. 
(3) Comisia județeană funcţionează sub coordonarea Arhitectului Şef al Judeţului Galaţi şi 
este compusă dintr-un număr de 14 membri şi o persoană care asigură secretariatul. 
(4) În funcţie de natura problemelor dezbătute în Comisia județeană, 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. 
(5) Componenţa nominală a Comisiei județene 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 județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale va fi asigurat de 
structura de specialitate din subordinea Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Galați. 
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CAPITOLUL III 
ATRIBUŢIILE COMISIEI JUDEȚENE 

 Art.4. 
(1) Comisia județeană are următoarele atribuţii: 
a) coordonează implementarea măsurilor aprobate la nivel local şi monitorizează impactul 
acestora asupra situaţiei aşezărilor informale, prin urmărirea anuală a informaţiilor din fişa de 
date, prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 
urbanism, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 
233/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
b) centralizează fişele de date, completate de către autorităţile administraţiei publice locale 
pentru fiecare aşezare informală identificată; 
c) colaborează cu Comisia judeţeană de fond funciar, comisiile locale de fond funciar şi oficiul 
de cadastru şi publicitate imobiliară pentru identificarea situaţiilor în care poate fi atribuit un 
drept real; 
d) sprijină cu expertiză de specialitate autorităţile locale în identificarea aşezărilor informale şi 
stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din 
aşezările informale. 
e) emite următoarele categorii de avize: 

 recomandare - actul emis de comisia județenă prin care se propune una sau mai multe 
soluţii posibile, în conformitate cu dispoziţiile legale, în vederea soluţionării unei situaţii 
prealabile care trebuie rezolvată pentru derularea în continuare a procedurii de reglementare 
urbanistică; recomandarea are forma și conținutul prevăzut în Anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezentul regulament; 

 aviz de principiu al comisiei județene - actul care conţine soluţia de principiu adoptată 
de membrii comisiei județene cu privire la unul sau mai multe aspecte prevăzute la art. 27^1 
alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare; avizul de principiu  are forma și conținutul prevăzut în 
Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul regulament; 

 aviz final al comisiei județene - actul adoptat de comisia județeană după finalizarea 
tuturor etapelor derulate în vederea reglementării din punct de vedere urbanistic a situaţiei 
aşezării informale, care conţine soluţia adoptată, paşii de urmat şi responsabilităţile 
autorităţilor implicate în vederea reglementării din punct de vedere urbanistic; avizul final  are 
forma și conținutul prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul regulament. 
 

CAPITOLUL IV 
FUNCŢIONAREA COMISIEI JUDEȚENE 

Art.5. 
(1) Comisia județeană se întruneşte în şedinţe organizate ori de câte ori este necesar. 
(2) Şedinţele se convoacă de către Arhitectul-şef al judeţului, cu cel puţin 3 zile lucrătoare 
înaintea datei la care are loc aceasta, prin transmiterea către membri, prin poşta electronică, a 
invitaţiei de participare, precum şi ordinea de zi. 
(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 al judeţului. 
Art.6. 
(1)Şedinţele Comisiei județene sunt statutare dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 10 
membri, iar deciziile se iau cu un număr de cel puțin 6 voturi a membrilor prezenți. 
(2) Membrii comisiei județene 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) În situații speciale, ședința se va desfășura fără prezența fizică a membrilor comisiei, 
utilizând mijloace electronice de comunicare, respectiv poșta electronică. 
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(4) Lista membrilor Comisiei județene şi a invitaţilor care trebuie să participe la fiecare şedinţă 
a acesteia se stabileşte de către Arhitectul-şef al judeţului, în funcţie de specificul problemelor 
ce urmează să fie discutate. 
(5) În cazul în care, în urma convocării, nu se întruneşte cvorumul necesar, şedinţa se 
convoacă în maximum 7 zile de la data convocării iniţiale. 
 

CAPITOLUL V 
ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI, EMITEREA AVIZELOR 

 
Art.7. 
(1) Lucrările Comisiei județene sunt conduse de Arhitectul-şef al judeţului sau, în caz de 
absenţă motivată a acestuia, de către înlocuitorul acestuia. 
(2) Şedinţele Comisiei județene se consemnează prin încheierea unui proces-verbal ce revine 
în sarcina secretariatului acesteia. 
(3) Secretariatul Comisiei județene 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 şi al Arhitectului şef al judeţului. 
(5) Avizul va fi semnat de către persoana responsabilă cu verificarea documentelor și de 
președintele comisiei județene. 
(6) Avizul se va redacta în două exemplare și se comunică astfel: un exemplar beneficiarului 
respectiv unității administrativ-teritoriale și al doilea exemplar se va arhiva la Consiliul 
Județean. 

 
CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.8. 
Prezentul Regulament este întocmit conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului 
Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administratiei nr. 233/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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           Anexa nr. 2 
 

 Model  recomandare 
 

ROMÂNIA         
Judeţul ________________ 
Consiliul Judeţean _______________ 
Comisia județeană  pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale                           
Nr. ____/___________ 
 
 
 

C ă t r e , 
PRIMĂRIA ______________________________________ 

 
 
 

 Urmare cererii dvs., înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. _____/_________, 

vă comunicăm că în ședința Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor 

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

data de _________________, s-a emis pentru  așezarea  informală identificată prin 

___________________________________ de pe raza unității administrativ-teritoriale 

__________________________________ următoarea: 

 

 

R E C O M A N D A R E 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Prezenta RECOMANDARE a fost emisă în baza FIȘEI DE DATE întocmită de unitatea 

administrativ-teritorială ________________________pentru așezarea  informală identificată 

prin _________________________________________________________, în conformitate 

cu prevederile  art. 388, alin.(1), litera c) din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administratiei nr. 233/2016. 

 

 

PREȘEDINTE COMISIE, 
 
 

Intocmit, 
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 Model aviz de principiu 
ROMÂNIA         
Judeţul ________________ 
Consiliul Judeţean _______________ 
Comisia județeană  pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale                           
Nr. ____/___________ 
 

C ă t r e , 
PRIMĂRIA ______________________________________ 

 

   Urmare cererii dvs., înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

________/_________, vă comunicăm că în ședința Comisiei pentru coordonarea 

implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din 

aşezările informale,  din data de _________________, s-a emis următorul: 

 

A V I Z   D E  P R I N C I P I U  

pentru : 

1. identificarea terenurilor din cadrul teritoriului administrativ al localității ___________ 

ocupate de aşezări informale, stabilirea limitelor acestora prin măsurători efectuate în sistem 

Stereografic1970 şi transmiterea documentaţiei cadastrale în format electronic Consiliului 

judeţean Galaţi şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru preluarea 

în Observatorul teritorial naţional; 

2. realizarea şi actualizarea bazei de date cu privire la numărul de persoane ce locuiesc 

în aşezări informale, imobilele ocupate de acestea şi tipologia aşezărilor informale de pe 

teritoriului administrativ al localității ___________; 

3. informarea locuitorilor din aşezările informale de pe teritoriului administrativ al 

localității ___________  cu privire la prevederile legale şi iniţierea unui proces de consultare şi 

planificare participativă în vederea identificării de soluţii de intervenţie adaptate specificului 

aşezării informale şi nevoilor comunităţii; 

4. iniţierea şi coordonarea demersurilor necesare pentru identificarea regimului juridic şi 

economic al terenurilor ocupate de aşezările informale şi pentru reglementarea acestora; 

5. reglementarea măsurii in situ prin sprijin în reconstrucţia locuinţelor pe terenuri 
echipate edilitar, identificate şi puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale ale 
localității ______________________ sau a măsurii relocării populație cu condiţia integrării 
spațiale și socială a populației prin oferirea de soluţii alternative de locuire în unitatea 
administrativ-teritorială __________________________________. 

Prezentul AVIZ DE PRINCIPIU a fost emis în baza FIȘEI DE DATE întocmită de 

unitatea administrativ-teritorială __________________pentru așezarea  informală identificată 

prin ________________________pentru întocmirea PLANULUI DE ACȚIUNE de către grupul 

de lucru de la nivelul unității administrativ-teritoriale __________________________, în 

conformitate cu prevederile  art.384, alin.(8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei nr. 233/2016. 

PREŞEDINTE COMISIE, 
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Întocmit, 
 

 Model aviz final  
 

ROMÂNIA         
Judeţul ________________ 
Consiliul Judeţean _______________ 
Comisia județeană   pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale                           
Nr. ____/___________ 
 
 

C ă t r e , 
PRIMĂRIA ______________________________________ 

 
 

 Urmare cererii dvs., înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. _____/_________, 

vă comunicăm că în ședința Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 

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

_________________, s-a emis următorul: 

 

A V I Z   F I N A L 
 

favorabil  pentru PLANUL DE ACȚIUNE  întocmit  de unitatea administrativ-teritorială 

____________________________ în cazul așezării informale (identificată prin denumire sau 

număr sau prin descrierea perimetrului)__________________________________________ 

care conține: 

1. SOLUȚIA  ADOPTATĂ: 

____________________________________________________________________ 

 

2. ETAPELE DE IMPLEMENTARE: 

____________________________________________________________________ 

3. RESPONSABILITĂȚILE  AUTORITĂȚILOR IMPLICATE în vederea reglementării din 

punct de vedere urbanistic a așezării informale: 

____________________________________________________________________ 

 

Conform prevederilor art.384, alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei nr. 233/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al unității 
administrativ-teritoriale_____________________va aproba PLANUL DE ACȚIUNE și va 
transmite un exemplar din această hotărâre Consiliului Județean Galați. 
 
 
 

PREȘEDINTE COMISIE, 
 

Întocmit, 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 9747/11.09.2020 

 

 

                                           REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Comisiei județene pentru coordonarea implementării 

măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 
informale 

 

Iniţierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de modificările legislative aduse 

Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016nr. 233/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.  

La nivelul Consiliului Județean Galați funcționează, potrivit Hotărârii Consiliului 

Județean nr. 209 din 30.09.2019, Comisia județeană pentru coordonarea implementării 

măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările 

informale care acordă sprijin metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei 

publice locale, precum şi monitorizează modul de îndeplinire a responsabilităţilor şi 

implementarea acţiunilor stabilite la nivel local. 

Consiliul Județean Galați la propunerea Președintelui Consiliului Județean Galați, 

conform dispozițiilor art. 387 și art. 388 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, aprobă modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei județene pentru 

coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

locuitorilor din aşezările informale. 

Ca urmare, este necesară aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale. 

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, 

agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice, al Comisiei de specialitate 

nr.4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, 

sportive si de agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică 

locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

PREŞEDINTE, 
COSTEL FOTEA 

                  

 

Direcția Arhitect Şef        
 
 
 
Burlacu Zamfira/             
1 ex/08.09.2020 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                    Nr. 9747/11.09. 2020 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Comisiei județene pentru coordonarea implementării 
măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 

informale 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 209 din 30.09.2019 a fost constituită 

Comisia județeană pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale și a fost aprobat Regulamentul de 

organizare și funcționare al acestei Comisii, în baza prevederilor art. 22¹, art. 26 şi art. 27¹ din 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Comisia județeană pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale este un organ consultativ 

care acordă sprijin metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice locale, 

precum şi monitorizează modul de îndeplinire a responsabilităţilor şi implementarea acţiunilor 

stabilite la nivel local. 

Consiliul judeţean prin instituţia arhitectului-şef, asigură organizarea şi funcţionarea  

acestei comisii județene, în conformitate cu dispozițiile art. 387 și art. 388 din Ordinul 

Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Întrucât legislația curentă a suferit modificări, este necesară aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor 

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

  În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 
 
Burlacu Zamfira/ 
1ex/08.09.2020 

Direcţia Economie şi Finanţe, 
Director Executiv, 

George Stoica 
 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Director Executiv, 
Laura Angheluţă 

Direcţia Programe,    
Director Executiv, 

Camelia Epure 
 

 
Direcţia Arhitect Şef, 

 
 
 

 
 

Direcţia Patrimoniu, 
Director Executiv, 
Constantin Cristea 

 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Alina Nedelcu 

Direcţia Tehnică, 
Director Executiv cu  

atribuții delegate, 
Elena Săndulache 

  


