
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  12 
Din 26.02.2021 

 
Privind constituirea grupului de lucru la nivelul U.A.T. comuna Ivești, județul Galați, în vederea 
identificării aşezărilor informale, și luării în evidență a acestora, stabilirii situației persoanelor și 
imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judetul Galaţi; 
Nr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1083 din 18.02.2021 

 
Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.02.2021; 
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Gheoca Maricel, primarul comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, inregistrată sub nr. 1083 din 18.02.2021; 
 Având în vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi inregistrat sub nr. 1101 din 
18.02.2021; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi activităţi 
economico – financiare; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţia mediului şi turism, ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, sănătate și familia ; 

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi 
de disciplină ; 
 Având in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.”d” și alin.(7) lit.„b” din O.U.G.nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile art.19^1, alin.(1) din Legea nr.350/2001, privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 38^3 alin.(1) din Normele 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 nr.233/2016, al M.D.R.A.P., cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza art. 139 alin.(3) lit.„e” și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.- Se constituie grupul de lucru la nivelul U.A.T. comuna Ivești, județul Galați în 
vederea identificării aşezărilor informale, și luării în evidență a acestora, stabilirii situației 
persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru 
îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele 
vulnerabile, în următoarea componență: 



1. Roșu Cătălin-Sorin, responsabil urbanism și autorizarea construcțiilor; 
2. Stanciu Gheorghe Lucică, referent Registrul agricol; 
3. Susanu Cristinel, inspector Registrul agricol; 
4. Sava Tincuța, consilier Asistență socială; 
5. Ojoc Ionica, referent Asistență socială; 
6. Anton Cristina, inspector de specialitate. 

 
Art.2.- Grupul de lucru constituit conform art.1 din prezenta, își va desfășura activitatea 

conform prevederilor Capitolului VIII^1 din Normele 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 nr.233/2016, al M.D.R.A.P., cu modificările și completările 
ulterioare.  

 
Art.3.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează 

primarul comunei Iveşti, judetul Galati. 
 
Art.4.- Secretarul general al comunei Ivesti, judetul Galati va comunica prezenta hotărâre 

celor interesați. 
 
 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Gîrlescu Victor    Toma Zanfirica  
 
 
 

 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17   ;    Consilieri prezenţi:  17 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 17;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Nr. 941 din 12.02.2021 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind constituirea grupului de lucru la nivelul U.A.T. comuna Ivești, 
județul Galați, în vederea identificării aşezărilor informale, și luării în evidență a acestora, stabilirii 
situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru 
îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele 
vulnerabile 

 
 Având în vedere adresa nr.1789/10.02.2021, a Consiliului Județean Galați, referitoare la 
stadiul constituirii comisiilor pentru coordonarea la nivelul județului Galați a implementării 
măsurilor necesare pentru identificarea și reglementarea urbanistică a așezărilor informale și 
demersurile întreprinse în ceea ce privește grupurile de lucru, prin care se solicită stadiul 
constituirii  grupului de lucru la nivel local, precum și demersurile întreprinse în vederea 
identificării aşezărilor informale, și luării în evidență a acestora, stabilirii situației persoanelor și 
imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile; 
 Propun Consiliului local al comunei Iveşti, aprobarea constituirea grupului de lucru la 
nivelul U.A.T. comuna Ivești, județul Galați, în vederea identificării aşezărilor informale, și luării în 
evidență a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii 
măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții 
decente de viață pentru persoanele vulnerabile astfel cum este prezentat în proiectul de hotărâre 
anexat.  
 Propunerea este întocmită în conformitate cu prevederile art.38^3 din Normele 
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 nr.233/2016, al 
M.D.R.A.P., cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: 
    (1)  În vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor 
necesare, în coordonarea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, autorităţile 
administraţiei publice locale organizează grupuri de lucru proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din care fac parte, după caz, conform 
organigramei, serviciile/persoanele responsabile cu: urbanismul şi autorizarea construcţiilor, control şi 
disciplină în construcţii, registrul agricol, asistenţă socială, sănătate publică, investiţii, asistenţă şi 
reprezentare juridică, poliţia locală, experţi locali pentru romi. În grupurile de lucru sunt incluşi şi 
reprezentanţi ai societăţii civile. 
    (2)  Grupul de lucru de la nivelul local se organizează în vederea identificării aşezărilor informale şi 
luării în evidenţă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 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. 
 Consiliul local are competența adoptării proiectului de hotărâre prezentat. 
 
      P R I M A R , 
 
      Gheoca Maricel 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
P R I M A R , 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, Investitii, Achiziţii 
publice, Monitorizare contracte  
Nr. 1035 din 17.02.2021 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind constituirea grupului de lucru la nivelul U.A.T. comuna Ivești, județul Galați, în 
vederea identificării aşezărilor informale, și luării în evidență a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor 
cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor 
condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile 

 
Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere constituirea grupului de lucru la nivelul 

U.A.T. comuna Ivești, județul Galați, în vederea identificării aşezărilor informale,  și luării în evidență a acestora, 
stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru 
îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile. 
 Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu următoarele prevederi legale : 

 art.19^1, alin.(1) din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu  
modificările și completările ulterioare, care stipulează că „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi alte organe ale administraţiei publice cooperează cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, oferind informaţiile necesare şi implementând măsurile ce ţin de domeniul lor de competenţă, astfel încât 
aşezările informale identificate să fie prioritare în cadrul acţiunilor şi politicilor publice privind locuirea, accesul la 
infrastructură, sănătatea publică şi siguranţa persoanelor”; 

 art.38^3 din Normele 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 
nr.233/2016, al M.D.R.A.P., cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: 
  (1)  În vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare, în 
coordonarea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale 
organizează grupuri de lucru proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, din care fac parte, după caz, conform organigramei, serviciile/persoanele responsabile cu: urbanismul 
şi autorizarea construcţiilor, control şi disciplină în construcţii, registrul agricol, asistenţă socială, sănătate publică, 
investiţii, asistenţă şi reprezentare juridică, poliţia locală, experţi locali pentru romi. În grupurile de lucru sunt 
incluşi şi reprezentanţi ai societăţii civile. 
    (2)  Grupul de lucru de la nivelul local se organizează în vederea identificării aşezărilor informale şi luării în 
evidenţă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 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. 
 Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de oportunitate. 
 Consiliul local al comunei Iveşti, are competenta adoptarii proiectului de hotarare privind constituirea 
grupului de lucru la nivelul U.A.T. comuna Ivești, județul Galați, în vederea identificării aşezărilor informale, și 
luării în evidență a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de 
intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele 
vulnerabile. 
 
 
      INSPECTOR , 
 
      Roșu Cătălin-Sorin 



 


