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                             HOTĂRÂREA NR. 45 
                         din 24 martie 2022 

privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării 

măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 

informale din Județul Mureș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.140/26.08.2021  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.6852/17.03.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Mureș, domnul Kovács Mihály-Levente, raportul de specialitate al Serviciului avizare, 

autorizare și control și raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere prevederile art.22^1 alin.(2) și (3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,  

Ținând cont de adresa nr.1027/02.02.2022 a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, 

instituție publică înființată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș,  

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. „f”, coroborate cu cele ale art. 182 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare  

hotărăşte: 

 

Art.1. Componența nominală a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 

pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul 

Mureș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.140/26.08.2021, se modifică 

în sensul introducerii în comisie, ca reprezentant al Direcției de Asistență Socială Târgu 

Mureș, a doamnei Moraru Andreia Ligia - director executiv al acestei instituții. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de amenajare teritoriu și urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, instituțiilor și organizațiilor ce au 

desemnat membri în comisie, precum și persoanei nominalizate la art.1 și celorlalți membri ai 

comisiei, care răspund de ducerea sa la îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc                                                                       SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                        Paul Cosma 

               



 

Nr.6852/17.03.2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei 

pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș, 

constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.140/26.08.2021 

 

 

Prin HCJ Mureș nr.140/26.08.2021 s-a constituit Comisia pentru coordonarea 

implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor 

din așezările informale din Județul Mureș și s-a aprobat Regulamentul de organizarea și 

funcționare a acesteia. 

Componența nominală a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare 

pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul 

Mureș a fost stabilită în urma propunerilor primite din partea unităților administrativ-

teritoriale care au identificat pe raza lor teritorială așezări informale și de la entități 

care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale. 

Având în vedere că, în urma cererii noastre, Municipiul Târgu Mureș a comunicat prin 

adresa nr.4359/16.02.2021 faptul că a identificat pe raza Municipiului Târgu Mureș 

așezări informale, fără să desemneze însă un reprezentant care să facă parte din această 

Comisie, prin adresa noastră nr.36120/29.12.2021 am reiterat solicitarea de a desemna 

un reprezentant în Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș. 

Astfel, prin adresa nr.1027/02.02.2022, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a 

transmis autorității publice județene că reprezentantul instituției desemnat să facă parte 

din Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș, este doamna 

director executiv Moraru Andreia-Ligia.  

Având în vedere cele mai sus expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

  

 

 

VICEPREŞEDINTE 

   Kovács Mihály-Levente                          
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Nr.6878/18.03.2022 

Dosar XI/A/7 

 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a 

Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din 

Județul Mureș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.140/26.08.2021 

 

Prin HCJ Mureș nr.140/26.08.2021 s-a constituit Comisia pentru coordonarea 

implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a 

locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș și s-a aprobat Regulamentul 

de organizarea și funcționare a acesteia. 

Potrivit dispozițiilor art.22ˆ1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, astfel cum a fost completată prin Legea nr.151/2019, 

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. 

În scopul constituirii Comisiei mai sus indicate am solicitat tuturor unităților 

administrativ-teritoriale din județ să ne comunice dacă pe teritoriul lor au 

identificat așezări informale, iar în caz afirmativ să-și desemneze reprezentanții și 

totodată să comunice delegații societății civile care vor face parte din Comisie. De 

asemenea am solicitat organizațiilor care desfășoară activități în domeniul 

asistenței sociale să nominalizeze reprezentanții în Comisie. 

Astfel, în urma propunerilor care ne-au parvenit s-a stabilit componența nominală 

a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul 

Mureș 

Având în vedere că, în urma cererii noastre, Municipiul Târgu Mureș a comunicat 

prin adresa nr.4359/16.02.2021 faptul că, a identificat pe raza Municipiului Târgu 

Mureș așezări informale, fără să desemneze însă un reprezentant care să facă 

parte din această Comisie, prin adresa noastră nr.36120/29.12.2021 am reiterat 

solicitarea de a desemna un reprezentant în Comisia pentru coordonarea 

implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a 

locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș. 

În acest sens, prin adresa nr.1027/02.02.2022, Direcția de Asistență Socială Târgu 

Mureș a transmis autorității publice județene că reprezentantul instituției 

desemnat să facă parte din Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor  
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necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 

informale din Județul Mureș, este doamna director executiv Moraru Andreia-Ligia.  

Având în vedere cele mai sus expuse, proiectul de hotărâre privind modificarea 

componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 

necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 

informale din Județul Mureș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.140/26.08.2021, poate fi supus spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului 

Județean Mureș. 

  

 

 

Arhitect șef 

arh. Adina Gabriela Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Belean 

Verificat: Șef serviciu, Cătălin Platon       
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a 

Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 

îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din 

Județul Mureș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.140/26.08.2021 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş și Referatul de aprobare nr.6852/17.03.2022, în considerarea celor reținute 

în Raportul de specialitate nr.6878/18.03.2022 al Direcției Amenajare Teritoriu și 

Urbanism, Serviciul Avizare, Autorizare și Control,   

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate reiese că, în speţă, sunt 

incidente prevederile art.22 alin.(2) lit.„d”, art.22^1 din Legea  nr. 350/2001, 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare introduse prin Legea nr.151/2019, coroborate cu cele ale art.38^7 și 

art.38^8 din Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 350/2001, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.„f” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.140/26.08.2021 s-a constituit Comisia 

pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș, 

aprobându-se totodată și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei. 

Componența nominală a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 

necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările 

informale din județul Mureș a fost stabilită în urma propunerilor primite din partea 

Nr. 6903/18.03.2022 

Dosar. IX/B/1 
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unităților administrativ-teritoriale care au identificat pe raza lor teritorială așezări 

informale și de la entități care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale. 

Potrivit art.22^1 alin.(2) din Legea  nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, comisia este alcătuită din reprezentanţi ai structurilor specializate 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, controlul şi disciplina în construcţii, 

asistenţă socială şi protecţia copilului, sănătatea publică și probleme ale 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 şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Anterior adoptării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.140/2021, prin adresa 

nr.4359/16.02.2021, Municipiul Târgu Mureș a comunicat autorității publice 

județene faptul că, a identificat pe raza sa administrativ teritorială așezări 

informale, fără să desemneze însă un reprezentant care să facă parte din Comisie. 

Astfel, prin adresa nr.1027/02.02.2022 Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a 

transmis Consiliului Județean Mureș reprezentantul instituției - doamna director 

executiv Moraru Andreia-Ligia, desemnată să facă parte din Comisia pentru 

coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de 

viață a locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș, sens în care se 

impune modificarea componenței nominale a comisiei, prin introducerea în rândul 

membrilor acesteia a noului reprezentant. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită alte 

atribuţii prevăzute de lege, în speță cele prevăzute de Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

Menționăm totodată că, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

modificarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării 

măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 

așezările informale din Județul Mureș, constituită prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.140/26.08.2021, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de 

către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella 
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