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HOTĂRÂRE 

privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale de pe raza 

adminitrativ teritorială a comunei Ciugud și a luării în evidență a acestora 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.03.2021;  

Luând în dezbatere:  

-   Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre constituirea grupului de lucru în vederea 

identificării așezărilor informale de pe raza adminitrativ teritorială a comunei Ciugud și a luării în 

evidență a acestora, proiect inițiat de Primarul Comunei Ciugud; 

-    Raportul de specialitate nr.2267/2021 al secretarului general al comunei Ciugud; 

-  Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 

familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, 

relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor. 

Văzând adresa Consiliului Județean Alba nr.3302/R23850/DATU/X.B.8/2021 înregistrată la 

Primăria comunei Ciugud sub nr.1210/2021; 

Având în vedere prevederile: 

- art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art.38^3 din Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

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

documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 

actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Aprobă constituirea grupului de lucru la nivel în vederea identificării așezărilor 

informale de pe raza adminitrativ-teritorială a comunei Ciugud, a luării în evidență a acestora, a 

stabilirii situaţiei persoanelor şi imobilelor cuprinse în acestea şi stabilirii măsurilor de intervenţie 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi asigurarea unor condiţii decente de viaţă pentru 

persoanele vulnerabile, în următoarea componență: 

 - Domnul  Groza Ioan – inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Urbanism și 

amenajarea teritoriului; 

- Domnul Ciorgovean Daniel-Zaharie – inspector de specialitate în cadrul Compartimentului 

Cadastru;  
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- Domnul Poparadu Sorin Ioan – inspector de specialitate în cadrul Compartimentului 

Arhivă și Bibliotecă; 

- Doamna Muntean Roxana Maria - inspector în cadrul Compartimentului Financiar 

contabil, având atribuții în ceea ce privește registrul agricol; 

-  Doamna Sularia Patricia Alexandra – consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic. 

Art.2. Grupul constituit potrivit articolului 1 din prezenta hotărâre, realizează pentru fiecare 

aşezare informală: 

    a)   organizarea de vizite pe teren; 

    b) reprezentarea grafică prin suprapunerea ridicării topografice a aşezării informale cu 

documentaţiile de urbanism în vigoare, în vederea identificării şi relaţionării cu reglementările 

urbanistice; 

    c)  evaluarea preliminară a regimului economic şi juridic al imobilelor (terenuri şi construcţii), 

prin cercetare de teren şi documentare; 

    d)  evaluarea preliminară privind expunerea la riscuri naturale, biologice şi antropice, în raport cu 

zonele de protecţie existente în documentaţiile de urbanism, hărţile de risc şi cu informaţiile 

disponibile în domeniul mediului; 

    e)  stabilirea măsurilor ce se impun în raport cu regimul de construibilitate şi servituţile de 

utilitate publică; 

    f)  identificarea reprezentanţilor aşezărilor informale care să facă parte din grupul de lucru şi să 

participe la stabilirea măsurilor. 

    g)  realizează un diagnostic preliminar al aşezării informale şi stabileşte un prim set de măsuri. 

    h)  completează fişa de date cu scopul de a colecta informaţii în vederea cunoaşterii, cuantificării 

şi monitorizării situaţiei aşezărilor informale şi fundamentării unor politici, programe şi proiecte 

adresate acestora. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4.  Hotărârea se comunică către: 

- Primarului Comunei Ciugud; 

- Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba; 

- Persoanelor nominalizate în prezenta hotarâre; 

- Un exemplar la dosar. 

   

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 30.03.2021 

 Nr.34 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 

 


