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                                  REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru 

coordonarea implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia 

 

 

Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările 
ulterioare, Consiliul județean, prin instituția arhitectului - șef al județului, 
asigură sprijin metodologic și tehnic pentru autoritățile administrației publice 
locale în cadrul procesului de identificare, monitorizare și organizare a 
așezărilor informale. 
 În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările 
ulterioare, Consiliul județean, prin instituția arhitectului - șef, asigură 
organizarea și funcționarea unei comisii pentru coordonarea implementării 
măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 
așezările informale, sprijinul metodologic și operațional pentru autoritățile 
administrației 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 nivelul 
judeţean şi din unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au 
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fost identificate aşezări informale, precum şi reprezentanţi ai 
comunităţilor din aşezările informale de pe teritoriul judeţului, respectiv 
al municipiului Bucureşti şi reprezentanţi ai societăţii civile.   
  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.  
       Conform prevederilor din anexa nr. 2 (Definirea termenilor utilizaţi în 
lege) la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
modificările si completările ulterioare, aşezarea informală reprezintă o 
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, şi/sau 
locuinţe realizate din materiale de construcţii convenţionale, iar prin 
localizarea şi 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 Seveso, ale infrastructurilor tehnico - 
edilitare şi altele asemenea), unele aşezări informale pun în pericol siguranţa 
şi sănătatea locuitorilor lor. 
         Locuirea informala este un fenomen care afecteaza la scara larga 
comunitati din intreaga lume. 
         In România, asezarile informale iau amploare pe zi ce trece, iar cadrul 
legislativ curent nu ofera modalitati de solutionare si nici de limitare si/sau 
incetare a fenomenului. Legislatia in vigoare a abordat locuirea informala 
doar sectorial, fara  o analiza atenta a potentialelor urmari a unora dintre 
masuri.  

Față de prevederile legale mai sus menționate, Consiliul Județean Olt 
a solicitat structurilor specializate privind asistenţa socială şi protecţia 
copilului, sănătate publică și problemele romilor de la nivel judeţean să 
nominalizeze reprezentanți pentru a face parte din Comisia pentru 
coordonarea implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale. 

Astfel, prin adresa nr. 9489/27.08.2019 Consiliul Județean Olt, 
înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Olt sub nr. 28145/27.08.2019,    
s-a solicitat nominalizarea unei persoane din cadrul Instituției Prefectului - 
Județul Olt care să facă parte din Comisie în calitate de membru. 
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Prin adresa nr. 9489/11.09.2019, Consiliul Județean Olt a solicitat 
Instituției Prefectului - Județul Olt, Direcției de Sănătate Publică Județeană 
Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt să 
nominalizeze reprezentanți care să facă parte din Comisie în calitate de 
membri.  

Prin aceeași adresă s-a solicitat tuturor primăriilor din județ să 
nominalizeze reprezentanți care să facă parte din Comisie în calitate de 
membri, în cazul în care pe teritoriul acestora au identificat așezari informale.  

Instituția Prefectului - Județul Olt, Direcția de Sănătate Publică 
Județeană Olt și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, prin   adresele nr. 28145/09.09.2019, nr. 67521/16.09.2019  și nr. 
8359/12.09.2019, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 
9489/09.09.2019, nr. 10294/16.09.2019 și nr. 10573/20.09.2019, au 
nominalizat reprezentanți care să facă parte din Comisie, în calitate de 
membri. 

Dintre localitățile din județul Olt, numai orașul Piatra – Olt și comuna 
Fălcoiu au comunicat că pe teritoriul acestora au fost identificate așezări 
informale. Având în vedere prevederile art. 221 alin. (3) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si 
completările ulterioare, prin adresele nr.19732/20.09.2019 și nr. 
3035/08.10.2019, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 
10785/24.09.2019 și nr. 9489/08.10.2019,  primăriile orașului Piatra – Olt și 
comunei Fălcoiu au comunicat numele reprezentanților acestora pentru a 
face parte din Comisie în calitate de membri.  

Prin adresa nr. 9489/12.11.2019, Consiliul Județean Olt a solicitat 
primăriilor orașului Piatra – Olt și comunei Fălcoiu să comunice numele 
reprezentanţilor comunităţilor din aşezările informale de pe teritoriul acestor 
localități pentru a face parte din Comisie, în calitate de membri. 

Urmare a acestei adrese, primăriile orașului Piatra – Olt și comunei 
Fălcoiu au comunicat, prin adresele nr. 22070/20.11.2019 și nr. 
3617/13.11.2019, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 
13142/21.11.2019 și nr. 13109/20.11.2019, au comunicat numele 
reprezentanților comunităților din așezările informale de pe teritoriul acestor 
localități, care să facă parte din Comisie în calitate de membri. 

Președintele Consiliului Județean Olt l-a propus pe domnul 
OBOGEANU  Ciprian, ca reprezentant al societății civile,  pentru a face parte 
din Comisie în calitate de membru. 

Față de cele mai sus menționate, prin proiectul de hotărâre se propune 
aprobarea constituirii Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor 
necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile 
informale. 
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Componența nominală a Comisiei pentru coordonarea implementarii 
masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din 
asezarile informale va fi următoarea: 

 

Nr.
crt. 

Numele si 
prenumele 

Funcția Publică/ 
Instituția Publică  

Funcția în cadrul 
comisiei 

1.  DAVIDESCU Ovidiu Arhitect șef al județului/ 
Consiliul Județean Olt 

      Președinte 

2. MIHAI Cristina Maria Consultant în cadrul 
Cancelariei Prefectului/ 
Instituția Prefectului -

Județul Olt 

Membru 

3. PRIOTEASA Lucian-
Tudorel 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

Membru 

4. IONITA Elena Șef serviciu RUNOS/ 
Direcția de Sănătate 

Publică Județeană Olt 

Membru 

5. RADA Nicușor Viceprimar/ 
Primaria orașului 

Piatra - Olt 

Membru 

6. ONCICĂ  Ilie Primaria comunei 
Falcoiu 

Membru 

7.  MECA Gheorghe Reprezentant al 
comunității din 

așezarea informală de 
pe teritoriul comunei 

Fălcoiu 

Membru 

8. ȘERBAN Doina Reprezentant al 
comunității din 

așezarea informală de 
pe teritoriul orașului 

Piatra Olt 

Membru 

9. OBOGEANU  Ciprian Reprezentant al 
societății civile 

Membru 

 
 Secretariatul Comisiei pentru coordonarea implementării masurilor 
necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 
informale va fi asigurat de doamna GHIDĂNAC Cristina Creola - consilier 
asistent la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Disciplina în 
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Constructii – Arhitect Șef al Județului al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt. 
 Componența nominală a Comisiei pentru coordonarea implementării 
masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 
așezările informale și persoana care va asigura secretariatul Comisiei sunt 
prevăzute în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.                
      În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (3) din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare, prin 
proiectul de hotărâre se mai propune aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Comisiei pentru coordonarea implementării 
masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 
așezările informale, conform anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre. 
      Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, motiv pentru care propun aprobarea acestuia în forma în care a fost 
prezentat. 
 
 
 
                                                  INIȚIATOR 
                 PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
                                            Marius OPRESCU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       CT/CT(2 ex) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        PROIECT 
 

                                          H O T Ă R Â R E   
                                    
cu privire la: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării 

masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a 

locuitorilor din așezările informale și aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a acesteia 

 
 
         Având în vedere: 
   -  Referatul de aprobare nr.13143/21.11.2019  la  Proiectul de hotărâre  nr.   
13144/21.11.2019;  

- adresa Instituției Prefectului - Județul Olt nr. 28145/09.09.2019, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9489/09.09.2019 privind 
nominalizare reprezentant în Comisia pentru coordonarea implementării 
masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 
așezările informale; 
   - adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt                                         
nr. 67521/16.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
10294/16.09.2019 privind nominalizare reprezentant în Comisia pentru 
coordonarea implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale; 
   - adresa Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr. 8359/12.09.2019, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10573/20.09.2019 privind 
nominalizare reprezentant în Comisia pentru coordonarea implementării 
masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 
așezările informale;   
   - adresele Primăriei orașului Piatra Olt și Primăriei comunei Fălcoiu             
nr. 19752/20.09.2019 și nr. 3035/08.10.2019, înregistrate la Consiliul 
Județean Olt sub nr.10785/24.09.2019 și nr. 9489/08.10.2019 privind 
nominalizare reprezentant în Comisia pentru coordonarea implementării 
masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 
așezările informale;  



   - adresele Primăriei orașului Piatra Olt și primăriei comunei Fălcoiu             
nr. 22070/20.11.2019 și nr. 3617/13.11.2019, înregistrate la Consiliul 
Județean Olt sub nr. 13142/21.11.2019 și nr. 13109/20.11.2019 prin care 
comunică reprezentanții așezărilor informale în Comisia pentru coordonarea 
implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor din așezările informale; 
   - prevederile art. 22 alin.(2) lit. d), art. 221 și art.26 alin. (2) din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si 
completările ulterioare;     
 
         În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. f), art.182 alin.(1) și alin. (4) 
coroborat cu art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2019, 
 

            Consiliul Județean Olt  adoptă prezenta Hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei pentru coordonarea 
implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor din așezările informale, conform anexei nr. 1. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al 
Comisiei pentru coordonarea implementării masurilor necesare pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, 
conform anexei nr. 2. 
        Art. 3.   Anexele nr.1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului șef al județului, 
Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, membrilor 
Comisiei pentru coordonarea implementării masurilor necesare pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 
Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 
                                           INIȚIATOR 
          PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN  OLT 
                                           Marius OPRESCU     
   
 
 
 
                                                                              AVIZAT 
                                                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
                                                                     Marinela Elena ILIE 
CT/CT(1 ex.) 



           ANEXA nr.1 

                          la Proiectul de Hotărâre nr. 13144/21.11.2019 

 

Componența nominală a Comisiei pentru coordonarea implementării masurilor 

necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 

informale                                    

Nr. 
crt. 

Numele si 
prenumele 

Funcția Publică/ 
Instituția Publică  

Funcția în cadrul 
comisiei 

1.  DAVIDESCU Ovidiu Arhitect Șef al Județului/ 
Consiliul Județean Olt 

      Președinte 

2. MIHAI Cristina Maria Consultant în cadrul 
Cancelariei Prefectului/ 

Instituția Prefectului -Județul 
Olt 

Membru 

3. PRIOTEASA Lucian -
Tudorel 

Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 

Olt 

Membru 

4. IONIȚĂ Elena Șef serviciu RUNOS/ Direcția 
de Sănătate Publică 

Județeană Olt 

Membru 

5. RADA Nicușor Viceprimar/ 
Primaria orașului 

Piatra - Olt 

Membru 

6. ONCICĂ  Ilie Primaria comunei Falcoiu Membru 

7.  MECA Gheorghe Reprezentant al comunității 
din așezarea informală de pe 

teritoriul comunei Fălcoiu 

Membru 

8. ȘERBAN Doina Reprezentant al comunității 
din așezarea informală de pe 

teritoriul orașului Piatra Olt 

 

9. OBOGEANU  Ciprian Reprezentant al societății 
civile 

Membru 

 

Secretar: GHIDĂNAC Cristina Creola - consilier asistent la Serviciul Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Disciplina în Construcții – Arhitect Șef al Județului – Consiliul 

Județean Olt 

                                                          ARHITECT ȘEF 
                                                 Ovidiu - Marian DAVIDESCU 
 

 

                                                                                      Șef Serviciul de   Urbanism, 
                                                                                       Amenajarea Teritoriului și  
                                                                                        Disciplina în Construcții 
                                                                                         Mihaela DRĂGĂNESCU 
 
     CT/CT(2ex.) 
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                                                                                                                                                          ANEXA nr.2 

                                                        la Proiectul de Hotărâre nr. 13144/21.11.2019 

 

 

                                                     

                                      

                                                                        REGULAMENT 

de organizare si functionare al Comisiei pentru coordonarea 

implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de 

viata a locuitorilor din asezarile informale 

 

 

 

CAPITOLUL I 
DISPOZIȚII GENERALE 

   ART.1. 

(1)     Conform prevederilor art.221 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Judetean Olt , prin Institutia Arhitectului Sef, asigura 

organizarea si  functionarea unei comisii pentru coordonarea 

implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de 

viata a locuitorilor din asezarile informale, denumita Comisia , care este 

constituita si functioneaza ca entitate fara personalitate juridica.   

(2)     Comisia este constituita pentru coordonarea implementarii masurilor 

necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din 

asezarile informale, sprijinul metodologic si operational pentru 

autoritatile administratiei publice locale, precum si monitorizarea 

indeplinirii responsabilitatilor si implementarii actiunilor stabilite la nivel 

local. 

(3)    Comisia isi desfasoara activitatea la sediul Consiliului Judetean Olt,      

b-dul A.I.Cuza, nr.14, Slatina. 
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CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA ȘI COMPONENȚA COMISIEI 

  ART.2. 

(1)      Comisia este formata din reprezentanti ai structurilor specializate 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul, control si disciplina in 

constructii, asistenta sociala si protectia copilului de la nivel judetean, 

sanatate publica, problemele romilor, de la nivelul judetean si din 

unitatile administrativ-teritoriale pe teritoriul carora au fost identificate 

asezari informale, precum si reprezentanti ai comunitatilor din asezarile 

informale de pe teritoriul judetului si reprezentanti ai societatii civile. 

(2)       Comisia functioneaza in coordonarea Arhitectului Sef al Judetului 

Olt si este compusa dintr-un număr de  9 membri si o persoana care 

asigura secretariatul. In functie de natura problemelor dezbatute in 

comisie, pot fi invitati sa participe la sedintele acesteia, si reprezentanti 

ai unor institutii implicate in procesul de imbunatatire a conditiilor de viata 

a locuitorilor din asezarile informale, precum si reprezentanti ai acestor 

comunitati, de pe teritoriul judetului. 

(3)     Componenta nominala a Comisiei se stabileste pe baza propunerilor 

Presedintelui Consiliului Judetean Olt si ale entitatilor ai caror 

reprezentanti fac parte din comisie si se aproba, impreuna cu 

regulamentul de organizare si functionare, de Consiliul Judetean Olt. 

 

ART.3. 

     Secretariatul Comisiei  este asigurat de catre structura de 

specialitate din subordinea arhitectului sef. 

 

 

                                        CAPITOLUL III 

                                ATRIBUTIILE COMISIEI 

 

ART.4. 

(1)   Comisia are urmatoarele atributii: 

  - coordoneaza implementarea masurilor necesare pentru 

imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile informale; 

  - acorda sprijin metodologic si operational pentru autoritatile 

administratiei publice locale in cadrul procesului de identificare, 

monitorizare si organizare a asezarilor informale; 

  - monitorizeaza indeplinirea responsabilitatilor si implementarea 

actiunilor stabilite la nivel local; 
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                                        CAPITOLUL IV 

                             FUNCȚIONAREA COMISIEI 

 

ART.5. 

(1)  Comisia se intruneste in sedinte organizate ori de cite ori este 

necesar. 

(2)  Sedintele se convoaca de Arhitectul Sef, cu cel putin 3 zile inaintea 

datei la care are loc aceasta, prin transmiterea catre membri, prin fax 

sau posta electronica, a invitatiei, care va cuprinde si problematica ce 

urmeaza sa fie dezbatuta in sedinta. 

(3)  Ordinea de zi se poate suplimenta pentru probleme urgente care nu 

pot fi aminate pana la sedinta urmatoare. 

 

ART.6. 

(1) Sedintele Comisiei sunt statutare daca prezenta membrilor este de 

cel putin doua treimi din numarul total, iar deciziile se iau cu un numar 

de jumatate plus unu din numarul celor prezenti. 

(2) Membrii Comisiei sunt obligati sa se prezinte la sedinta in ziua si la 

ora stabilita si sa semneze lista de prezenta in registrul de procese 

verbale. Se considera motivata orice absenta datorata deplasarilor in 

interesul serviciului, in caz de boala, evenimente de forta majora sau 

concediu de odihna. 

(3) Lista membrilor Comisiei si a invitatilor care trebuie sa participe la 

fiecare sedinta a acesteia se stabileste de catre Arhitectul Sef, in functie 

de specificul problemelor ce urmeaza sa fie discutate. 

(4) In cazul in care, in urma convocarii, nu se intruneste cvorumul 

necesar, sedinta se convoaca in maximum 7 zile de la data convocarii 

initiale. 

 

ART.7. 

(1) Lucrarile Comisiei sunt conduse de arhitectul sef sau, in caz de 

absenta motivata a acestuia, de catre inlocuitorul acestuia. 

(2) Sedintele Comisiei se consemneaza in procese-verbale, prin grija 

secretariatului acesteia. 

(3) Secretarul Comisiei are obligatia de a consemna opiniile, 

observatiile si comentariile membrilor Comisiei si ale invitatilor. 

(4) Procesele-verbale pot fi consultate  de cetatenii care justifica un 

interes legitim, numai cu acordul Presedintelui Consiliului Judetean Olt 

sau a Arhitectului Sef al Judetului Olt. 
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                                            CAPITOLUL V 

                                       DISPOZITII FINALE 

 

ART.8. 

    Prezentul regulament este intocmit conform prevederilor Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

ARHITECT SEF AL JUDETULUI 
Ovidiu - Marian DAVIDESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT/CT(2 ex.) 
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 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                           AVIZAT,   
 ARHITECT ȘEF                                                       VICEPREŞEDINTE                  
 Nr. 13155/21.11.2019                                              Virgil DELUREANU 
                              
               
 
 
                                                     R A P O R T 
 la Proiectul de Hotărâre cu privire la: constituirea Comisiei pentru 

coordonarea implementării masurilor necesare pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia 

 

       Conform prevederilor din anexa nr. 2 (Definirea termenilor utilizaţi în lege) 
la Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
modificările si completările ulterioare, aşezarea informală reprezintă o 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, şi/sau locuinţe realizate din materiale de 
construcţii convenţionale, iar prin localizarea şi 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 Seveso, ale 
infrastructurilor tehnico - edilitare şi altele asemenea), unele aşezări informale 
pun în pericol siguranţa şi sănătatea locuitorilor lor. 
         Locuirea informala este un fenomen care afecteaza la scara larga 
comunitati din intreaga lume. 
         In România, asezarile informale iau amploare pe zi ce trece, iar cadrul 
legislativ curent nu ofera modalitati de solutionare si nici de limitare si/sau 
incetare a fenomenului. Legislatia in vigoare a abordat locuirea informala doar 
sectorial, fara  o analiza atenta a potentialelor urmari a unora dintre masuri.  
 Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, 
Consiliul judeţean, prin instituţia arhitectului-şef al judeţului, asigură sprijin 
metodologic şi tehnic pentru autorităţile administraţiei publice locale în cadrul 
procesului de identificare, monitorizare şi organizare a așezărilor informale. 
 În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, 
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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 nivelul judeţean şi din unităţile administrativ-teritoriale 
pe teritoriul cărora au fost identificate aşezări informale, precum şi reprezentanţi 
ai comunităţilor din aşezările informale de pe teritoriul judeţului, respectiv al 
municipiului Bucureşti şi reprezentanţi ai societăţii civile.   
  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.  

Față de prevederile legale mai sus menționate, Consiliul Județean Olt a 
solicitat structurilor specializate privind asistenţa socială şi protecţia copilului, 
sănătate publică și problemele romilor de la nivel judeţean să nominalizeze 
reprezentanți pentru a face parte din Comisia pentru coordonarea implementării 
masurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 
așezările informale. 

Astfel, prin adresa nr. 9489/27.08.2019 Consiliul Județean Olt, 
înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Olt sub nr. 28145/27.08.2019, s-a 
solicitat nominalizarea unei persoane din cadrul Instituției Prefectului - Județul 
Olt care să facă parte din Comisie în calitate de membru. 

Prin adresa nr. 9489/11.09.2019, Consiliul Județean Olt a solicitat 
Instituției Prefectului - Județul Olt, Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt, 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt să 
nominalizeze reprezentanți care să facă parte din Comisie în calitate de 
membri.  

Prin aceeași adresă s-a solicitat tuturor primăriilor din județ să 
nominalizeze reprezentanți care să facă parte din Comisie în calitate de 
membri, în cazul în care pe teritoriul acestora au identificat așezari informale.  

Instituția Prefectului - Județul Olt, Direcția de Sănătate Publică Județeană 
Olt și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin   
adresele nr. 28145/09.09.2019, nr. 67521/16.09.2019  și nr. 8359/12.09.2019, 
înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 9489/09.09.2019,                                
nr. 10294/16.09.2019 și nr. 10573/20.09.2019, au nominalizat reprezentanți 
care să facă parte din Comisie, în calitate de membri. 

Dintre localitățile din județul Olt, numai orașul Piatra – Olt și comuna 
Fălcoiu au comunicat că pe teritoriul acestora au fost identificate așezări 
informale. Având în vedere prevederile art. 221 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 
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privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările 
ulterioare, prin adresele nr.19732/20.09.2019 și nr. 3035/08.10.2019, 
înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 10785/24.09.2019 și                          
nr. 9489/08.10.2019,  primăriile orașului Piatra – Olt și comunei Fălcoiu au 
comunicat numele reprezentanților acestora pentru a face parte din Comisie în 
calitate de membri.  

Prin adresa nr. 9489/12.11.2019, Consiliul Județean Olt a solicitat 
primăriilor orașului Piatra – Olt și comunei Fălcoiu să comunice numele 
reprezentanţilor comunităţilor din aşezările informale de pe teritoriul acestor 
localități pentru a face parte din Comisie, în calitate de membri. 

Urmare a acestei adrese, primăriile orașului Piatra – Olt și comunei 
Fălcoiu au comunicat, prin adresele nr. 22070/20.11.2019 și nr. 
3617/13.11.2019, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 
13142/21.11.2019 și nr. 13109/20.11.2019, au comunicat numele 
reprezentanților comunităților din așezările informale de pe teritoriul acestor 
localități, care să facă parte din Comisie în calitate de membri. 

Președintele Consiliului Județean Olt l-a propus pe domnul 
OBOGEANU  Ciprian, ca reprezentant al societății civile,  pentru a face parte 
din Comisie în calitate de membru. 

Față de cele mai sus menționate, prin proiectul de hotărâre se propune 
aprobarea constituirii Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor 
necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile 
informale. 

Componența nominală a Comisiei pentru coordonarea implementarii 
masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din 
asezarile informale va fi următoarea: 

Nr.
crt. 

Numele si 
prenumele 

Funcția Publică/ 
Instituția Publică  

Funcția în cadrul 
comisiei 

1.  DAVIDESCU Ovidiu Arhitect șef al județului/ 
Consiliul Județean Olt 

      Președinte 

2. MIHAI Cristina Maria Consultant în cadrul 
Cancelariei Prefectului/ 
Instituția Prefectului -

Județul Olt 

Membru 

3. PRIOTEASA Lucian-
Tudorel 

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt 

Membru 

4. IONITA Elena Șef serviciu RUNOS/ 
Direcția de Sănătate 

Publică Județeană Olt 

Membru 

5. RADA Nicușor Viceprimar/ 
Primaria orașului 

Piatra - Olt 

Membru 
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6. ONCICĂ  Ilie Primaria comunei 
Falcoiu 

Membru 

7.  MECA Gheorghe Reprezentant al 
comunității din 

așezarea informală de 
pe teritoriul comunei 

Fălcoiu 

Membru 

8. ȘERBAN Doina Reprezentant al 
comunității din 

așezarea informală de 
pe teritoriul orașului 

Piatra Olt 

Membru 

9. OBOGEANU  Ciprian Reprezentant al 
societății civile 

Membru 

 
 Secretariatul Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor 
necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din asezarile 
informale va fi asigurat de doamna GHIDĂNAC Cristina Creola - consilier 
asistent la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în 
Constructii – Arhitect Șef al Județului al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt. 
 Componența nominală a Comisiei pentru coordonarea implementarii 
masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din 
asezarile informale și persoana care va asigura secretariatul Comisiei sunt 
prevăzute în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.                
      În conformitate cu prevederile art. 221 alin. (3) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare, prin proiectul de 
hotărâre se mai propune aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Comisiei pentru coordonarea implementării masurilor necesare 
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, 
conform anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre. 
      Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea acestuia în forma în care a fost 

prezentat. 

                                                                                 ARHITECT ŞEF, 
                                 Ovidiu - Marian DAVIDESCU   
 
 
 

 
                                                                        Şef Serviciu juridic-contencios  
                                                                             Ana-Venera Ştefanescu 
CT/CT(2 ex) 


