
 

 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A 

COMISIEI PENTRU COORDONAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR NECESARE 

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ A LOCUITORILOR DIN AȘEZĂRILE 

INFORMALE DE PE RAZA JUDEȚULUI ARAD 

 
 

1. BAZA LEGALĂ 
 

Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul.  
 

2. DISPOZIȚII GENERALE  
 

Conform prevederilor art. 19^1 din  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 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. Aceste măsuri prioritare vizează:  

 informarea şi implicarea locuitorilor comunităţilor afectate în procesul de planificare şi 
reglementare; 

 identificarea regimului juridic şi economic al terenurilor şi realizarea cadastrului general 
al aşezărilor informale;  

 înregistrarea imobilelor din aşezările informale în sistemul integrat de cadastru şi carte 
funciară în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Proiectele şi programele destinate aşezărilor informale se vor corela cu programele de 

asistenţă socială ce pot viza fie o zonă afectată de insalubritate, de lipsa serviciilor şi de sărăcie, 

fie una sau mai multe categorii de beneficiari ai măsurilor de asistenţă socială, prezenţi în mare 

măsură în cadrul aşezării informale. 

 

3. SCOPUL ÎNFIINŢĂRII 
 

Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, denumită în continuare Comisia, este 

constituită în scopul coordonării implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, sprijin metodologic și operațional pentru 

autoritățile administrației publice locale, precum și monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și 

implementării acțiunilor stabilite la nivel local.  

4. ORGANIZAREA ȘI COMPONENŢA COMISIEI  
 
Comisia este formată din reprezentanți ai structurilor specializate privind amenajarea 

teritoriului și 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 şi reprezentanţi ai 

societăţii civile. 

Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte în baza propunerilor preşedintelui Consiliului 

Judeţean Arad şi ale entităţilor ai căror reprezentanţi fac parte din Comisie şi se aprobă, 

împreună cu regulamentul de organizare şi funcţionare, de Consiliul Judeţean Arad. 

Comisia este compusă dintr-un număr de 43 membri cu drept de vot și este condusă de 

arhitectul-șef al județului Arad, în calitate de președinte. 

În funcție de natura problemelor dezbătute în Comisie, pot fi invitați să participe la ședințele 

acesteia și reprezentanți ai unor instituții implicate în procesul de îmbunătățire a condițiilor de 

viață a locuitorilor din așezările informale, precum și reprezentanți ai acestor comunități, de pe 

teritoriul județului. 

Secretariatul Comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea   arhitectului-
șef al județului. 

 

5. ATRIBUŢIILE  COMISIEI 
 

      Comisia are următoarele atribuţii: 

 coordonează implementarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de     
viaţă a locuitorilor din aşezările informale identificate la nivelul județului Arad;  

 acordă sprijin metodologic și operațional pentru autoritățile administrației publice locale      
în cadrul procesului de identificare, monitorizare și organizare a așezărilor informale; 

 monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și implementarea acțiunilor stabilite la nivel 
local. 

 
6. FUNCȚIONAREA COMISIEI 
 
Comisia functionează pe lângă Consiliul Judeţean Arad şi se întruneste în ședințe organizate 

trimestrial sau ori de cate ori este necesar.  
Ședințele se convoacă de arhitectul-șef al județului Arad cu cel puțin 5 zile înaintea datei la 

care urmează să aibă loc ședința, prin transmiterea către membrii acesteia, prin poștă 
electronică, a documentului de convocare care va cuprinde și problemele care urmează a fi 
dezbătute în ședința respectivă. 

Ordinea de zi poate fi suplimentată pentru probleme urgente, la propunerea arhitectului-șef 
al județului, în funcție de specificul problemelor ce urmează a fi discutate. 

Ședințele Comisiei se desfășoară legal în prezența majorității membrilor cu drept de vot ai 
acesteia.  

În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezentul Regulament, Comisia adoptă hotărâri cu 
votul majorității membrilor prezenți. 

Membrii Comisiei sunt obligați sa se prezinte la ședință în ziua și la ora stabilită și să 
semneze lista de prezență în Registrul de procese verbale. Se consideră motivată orice absență 
datorată deplasărilor în interesul serviciului, a cazurilor de boală, evenimentelor de forță majoră 
sau concediului de odihnă. 

Ședințele Comisiei sunt conduse de arhitectul-șef al județului Arad. 
Secretariatul Comisiei are obligația de a consemna dezbaterile din cadrul ședinței într-un 

proces-verbal, care se semnează de președintele acesteia.  



 

Hotărârile Comisiei se comunică, prin grija secretariatului acesteia, tuturor celor interesați.   

 
7. DISPOZIŢII FINALE 

 
Prezentul Regulament se aduce la cunoștința membrilor Comisiei prin grija arhitectului-șef 

al județului Arad. 
Regulamentul poate fi modificat de Consiliul Județean Arad, prin hotărâre. 

 
 

 

                                                                                                                     
 

 
 


