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HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurHor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 decembrie 2019,

având în vedere Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani
privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitoriłor din aşezările informale şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, nr. 19182 din 12.12.2019,
analizând Raportul de specialitate al Arhitectului Şef nr. 19183 din 12.12.2019,
văzând Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
lucrări publice, monumente istorice şi de arhítectură, protecţia mediului şi turism,
în conformitate cu prevederile art. I alin. 3 din Legea nr. 151/2019 pentru completarea
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
în temeîul art. 173 alin. (1) Iit. f) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/20 J 9 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor dín aşezările informale, conform
anexei nr, J care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru
coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
Iocuitorilor din aşezările informale, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 Preşedintele Consiliului Judetean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, şi persoanele nominalizate la art. 1 asigură ducerea Ia îndeplinire a prezentei
hotărâri.
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ANEXA nr.1
la Hotărârea nr. J5 din 19.12.2019

Componenţa
Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a Iocuitorilor din aşezările informale

.

crt.

.

.

Nume si prenume
reprezentant
‘

Functia în
cadrul comisiei

Chitan Silviu Constantin

membru

.

Institutta/Asociatia
‘

‘

1.

Institutia Prefectului
Judetul Botoam

2.

D.G.A.S.P.C Botosani

Lemni Sebastian-Ioan

membru

Directia de Sănătate Publică
Botoşani

Beleca Felicia Mihaela
Dobrincu Claudiu Gheorghe

membru

4.

Asociatia Partida Romilor
Pro-Europa Botoam

Borcoi Petru Jupter

membru

5.

Consilíul Judeţean Botoani

Hrucă Paul-Cristian

membru

6.

Consiliul Judeţean Botoani

Florea Dănuţ

membru

7.

Consiliul Judeţean Botoani

Dănílă Li1ianaF1orina

membru

8.

Primăria Comunei Albesti

Ciubeică Mariana

membru

9.

Primăria Comunei Hiliseu-Horia

Sandu Anca

membru

10.

Primăria Comunei Todireni

Rosca Felicia-Florica

membru

—

.
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ANEXA nr .2
la Hotărârea nr. 2/Ľ din 19.12.2019

REGULAMENT
de organizare şi funcţîonare a Comisiei pentru coordonarea implementăiłh iiăsuri1or
necesare pentru îmbunătăţirea condiţîilor de viaţă a locuitorilor din aşezăriJ'Iĺforma1e

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

-

Art.ł Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă din aşezările informale, denumită în continuare Comisia pentru aşezări
informale (C.A.Ł) este constituită fn conformitate cu prevederile art. 221 dín Legea 350/2001
privind amenajarea teritoriului şí urbanismul, completată şi modificată prin Legea nr.151 din
2019.
Art.2 Consiliul Judeţean Botoani prin instituţia arhitectuljef, asgură organizarea şi
funcţionarea Comisiei pentru aşezări informale, sprijinul metodologic şi operaţional pentru
autorităţile administraţiei publice locale Ia impłementarea măsurilor necesare pentru
fmbunătăţirea condiţiiłor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, precum şi monitorizarea
îndeplinirii responsabîlităţilor şi implementării acţiunilor stabilite la nivel local.
Art.3 Termenul de aşezare informală este definit la art. I pct, 8 din Legea nr. 151 din
2019 după cum urmează: „Aşezare informałă grupare de minimum 3 unităţi destinate locuirii
dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile
definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
şi care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. Aşezările informale sunt situate de
obicei la periferia localităţilor urbane sau rurale, cuprind locuinţe improvizate, realizate din
materiale recuperate, şí/sau locuinţe realizate din materiale de construcţii convenţionale, iar prin
localizarea şí caracteristicile sociodemografice generează excluziune, segregare şi marginalizare
socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundaţii), biologic (gropi de
gunoi, depozite de deşeuri, situri contaminate şi altele asemenea) sau antropic (zone de siguranţă
sau zone de protecţie ale obiectivelor $eveso, ale infrastructurilor tehnico-edilitare şi altele
asemenea), unele aşezări informale pun în pericol siguranţa şi sănătatea locuitorilor Ior".
-

CAPITOLUL II

-

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art.4 Comisia pentru aşezări informale este constituită din reprezentanţi ai structurilor
specializate de Ja nivel judeţean privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, control şi
disciplină în construcţii, asistenţă sociałă şi protecţia copilului, sănătate publică, problemele
romilor precum i din reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriałe pe teritoriul cărora au fost
identificate aşezări informale.
Art.5 Comisia pentru aşezări informale fi desfăoară activitatea la sediul Consiliului
Judeţean Botoani.
Art.6 Secretariatul comisiei va fi asigurat de structura de specialitate din cadrul Direcţiei
Arhitect Şef.

Art.7 Lucrările şedinţelor comisiei sunt conduse de către preşedintele comisiei sau de
locţiitorul acestuia. Preşedintele şi locţiitorul sunt aleşi din rândul membrilor comisíei.
Art.8 Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este necesar
la convocarea secretariatului comisiei. Convocarea membrilor comisiei se va face cu cel puţin
trei zile înainte de data şedinţei. Suplimentarea ordinei de zi se poate face la propunerea
preedinte1ui comisiei numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la
următoarea şedinţă.
Art.9 Comisia se consideră legal constituită în prezenţa majorităţii membriłor comisiei.
In cazul în care, în urma convocării, nu se întruneşte cvorumul necesar, şedinţa se convoacă în
maximum 7 zile de Ia data convocării iniţiale.
Art.1O La şedinţele comisiei pot participa cu statut de invitaţi şi reprezentanţi ai unor
instituţii implicate în procesul de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările
informale, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor din aezările informale de pe teritoriul
judeţului fară a avea drept de vot.
Art.11 Deciziile din cadrul comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi la
şedinţa.
Art.12 Hotărârile luate în cadrul şedinţelor comisiei se consemnează în procesele
verbale întocmite de secretariatului acesteia.
CAPITOLUL III

ATRIBUŢII

-

ArL13 Comisia are următoarele atribuţii:
1) coordonează implementarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a locuitorilor din aşezările informale;
2) acordă sprijin metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice
locale, în cadrul procesułui de identificare, monitorizare şi organizare a aşezărilor informale;
3) monitorizează îndeplinirea responsabilităţilor şi impłementarea acţiunilor stabilite la
niveł local.

CAPITOLUL IV

-

DISPOZIŢII FINALE

Art.14 În termen de 30 de zile de la constituirea Comisiei pentru aşezări informale se
organizează prima şedinţă pentru informarea şi iniţierea măsurilor de identificare a aşezărilor
informale de pe teritoriul judeţului Botoani.
ArŁ15 Membrii comisiei care absentează în mod frecvent şi fac imposibilă luarea
deciziilor în cadrul comisiei vor putea fi înlocuiţi la propunerea preedinte1ui Consiłiului
Judeţean Botoani.
Art.16 Deciziile comisiei sunt publice şi pot fi consultate la sediul instituţiei de către
persoanele interesate.
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