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Hotărârea nr. 12 din 26.02.2021

privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării aşezărilor informale şi luării în
evidenţă la nivelul U.A.T. Hălmagiu a acestora, stabilirii situaţiei persoanelor şi imobilelor
cuprinse în acestea şi stabilirii măsurilor de intervenţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de

h)

j)

k)

1)

locuit şi asigurarea unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele vulnerabile

Consiliul Local al comunei Hălmagiu, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.02.2021
Luând act de:
- Adresa nr. 2855/09.02.2021 a Consiliului Judeţean Arad, Direcţia Arhitect Şef, înregistrată
la noi sub nr. 547/09.02.2021
— Referatul de aprobare nr. 573/10.02.2021 al primarului comunei Hălmagiu;
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Urbanism şi Amenajare al

Teritoriului, înregistrat sub nr.572/10.02.2021;
- Proiectul de hotărâre nr. 574/10.02.2021 iniţiat de către primarul comunei Hălmagiu, jud.

Arad;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Hălmagiu.
- Sistem de vot: Deschis; Cvorum obţinut: 9 voturi „pentru„
Analizând temeiurilejuridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României,
republicată;
art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. [, pct.2 din Ordinul nr. 3494/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi
de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016,
prevederile art. Art. 383. - (1) din ordin;

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

n)
completările ulterioare.
Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul;
În temeiul prevederilor art. 129, alin (4) lit e) , alin (7) lit b), art. 139 alin. (1) coroborat cu art.

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se constituie grupul de lucru în vederea identificării aşezărilor informale şi luării în
evidenţă la nivelul U.A.T. Hălmagiu a acestora, 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, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.



Art.2 Grupul de lucru constituit conform art. ] îşi va desfăşura activitatea conform Capitolului
VIIIl din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism din 26.02.2016, cu modificările
şi completările ulterioare.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcinează Primarul comunei Hălmagiu prin
aparatul de specialitate.

Art.4 Secretarul general al comunei Hălmagiu va asigura comunicarea prezentei hotărâri către
persoanele şi instituţiile interesate.

CONTRASEMNEAZA
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA ,

Secretar general,
Nicolae—Voicu RADA

Wow/7
Gabriel RQMAPJA;



ANEXA LA HCL Nr. 12 din 26.02.2021

GRUP DE LUCRU
in vederea identificării aşezărilor informale şi luării în evidenţă la nivelul U.A.T. Hălmagiu a acestora,
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

Nr. crt. Nume, prenume Reprezentant
] Nicolae-Voicu RADA Viceprimar

2 Florin GROZA Compartiment Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului

3 Georgian-Gabriel COLF Compartiment Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului

4 Mariana—Tatiana SFATCAU Compartiment Asistenţă Socială

5 Elena BUDUGAN Compartiment Agricol

6 Ioan COLF Sef SVSU

7 Ioan-Călin SIRBAN Referent II aparat de specialitate

ww


