
ROMÂNIA                    
JUDEŢUL HARGHITA       De acord 
CONSILIUL JUDEŢEAN      
Direcția Arhitect  Șef               Preşedinte  
Nr.………… /………….                                                                        Borboly Csaba 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetețean nr.24/2020 referitor la  
constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 

pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale 
Județului Harghita  

 
            

În conformitate cu articolul 22^1 nou introdus în Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismului prin Legea nr. 151/2019, Consiliului județean prin instituția 
Arhitectului-Șef le revine obligația instituirii unei comisii pentru coordonarea 
implementării  măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor 
din așezările informale.  
Așezările informale conform legii în cauză sunt așezări situate de obicei la periferia 
localităților urbane/rurale în zone de risc natural ( alunecări de teren, inundații, gropi de 
gunoi, situri contaminate etc. ) formate din minim 3 unități destinate locuirii ( locuințe 
improvizate din materiale recuperate sau de construcții convenționale ) dezvoltate 
spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile și care nu 
au nici un drept legal asupra imobilelor pe care le ocupă. 
Consiliul Județean Harghita a constituit  în ianuarie anul 2020 comisia pentru 
coordonarea la nivelul județului Harghita a implementării  măsurilor necesare pentru 
identificarea și reglementarea urbanistică a așezărilor informale Harghita, prin Hotărârea 
nr. 24/2020 (atașat), totodată a elaborat si aprobat prin aceeași Hotărâre Regulamentul 
de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru coordonarea implementării 
măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 
informale.  
Având în vedere modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismului,aprobate prin Ordinul viceprim-ministru, 
ministrul dezvoltării și administrației publice nr.233/2016,actualizate prin Ordinul 
MLDPA nr.3494/2020, totodată datorită faptului că în urma alegerilor locale din 



septembrie 2020 au avut loc modificări de personal din cadrul UAT-urilor  este necesară 
actualizarea componenței comisiei județene 
În baza celor menționate mai sus,propunem aprobarea modificării Hotărării Consiliului 
Județean nr.24/2020 privind  constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării 
măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 
informale ale Județului Harghita respectiv componenta nominală a Comisiei pentru 
așezări informale  conform Anexa 1 și Regulamentul de organizare și funcționare privind 
constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului 
Harghita conform Anexa 2. 
 
 
  
 Fülöp Otilia 
 

 Arhitect Șef   
 
                                             
 
Miercurea Ciuc, 13.07.2021 
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