ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din
aşezările informale din judeţul Buzău
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 4736/17.03.2020;
- raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală şi al
Direcţiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, înregistrat sub
nr. 4737/17.03.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului general al judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
- adresa nr. 1466/13.02.2020 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău,
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 1773/13.02.2020;
- adresa nr. 741/03.02.2020 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului
Buzău,
înregistrată
la
Consiliul
Judeţean
Buzău
sub
nr. 2374/10.02.2020;
- adresa nr. 4824/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău
sub nr. 1773/10.02.2020;
- adresa
nr.
130486/25.10.2019/11553/29.10.2019
a
Unităţii
Administrativ – Teritoriale Municipiul Buzău, înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 17038/27.11.2019;
- adresa nr. 217/20.11.2019 a Unităţii Administrativ – Teritoriale Oraşul
Pogoanele, Judeţul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub
nr. 15185/23.12.2019;
- adresa nr. 5322/05.11.2019 a Unităţii Administrativ – Teritoriale
Comuna Râmnicelu, Judeţul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean
Buzău sub nr. 15185/07.11.2019;
- adresa nr. 144/25.11.2019 a Unităţii Administrativ – Teritoriale
Comuna Scorţoasa, Judeţul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean
Buzău sub nr. 15185/27.11.2019;

-

-

-

-

-

-

-

adresa nr. 3372/15.11.2019 a Unităţii Administrativ – Teritoriale
Comuna Vâlcelele, Judeţul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean
Buzău sub nr. 15185/19.11.2019;
adresa nr. 14778/28.02.2020 a Unităţii Administrativ – Teritoriale
Municipiul Rîmnicu Sărat, Judeţul Buzău, înregistrată la Consiliul
Judeţean Buzău sub nr. 3322/04.03.2020;
adresa nr. 1662/02.03.2020 a Unităţii Administrativ – Teritoriale
Oraşul Pătârlagele, Judeţul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean
Buzău sub nr. 3321/03.03.2020;
adresa nr. 25/P/26.02.2020 a Unităţii Administrativ – Teritoriale
Comuna Verneşti, Judeţul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean
Buzău sub nr. 3326/26.02.2020;
adresa nr. 847/25.02.2020 a Unităţii Administrativ – Teritoriale
Comuna Buda, Judeţul Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău
sub nr. 3323/25.02.2020;
adresa nr. 1022/02.03.2020 a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală
Crivăţul de Sud-Est”, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub
nr. 3738/04.03.2020;
adresa nr. 108/03.03.2020 a Asociaţiei „Grupul de acţiune locală Sus
Râmnicul”,
înregistrată
la
Consiliul
Judeţean
Buzău
sub
nr. 3737/04.03.2020;
prevederile art. 221 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.
(1) Se aprobă constituirea Comisiei pentru coordonarea
implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
locuitorilor din aşezările informale din judeţul Buzău, sprijinul metodologic şi
operaţional pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi
monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării acţiunilor stabilite
la nivel local, în următoarea componenţă:
Preşedinte:

Popovici Maria

- Consiliul Judeţean Buzău, Direcţia pentru
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;

Membri
titulari:

Constantin Savin - Consiliul Judeţean Buzău, Direcţia pentru
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
Piron Nicolae

- Consiliul Judeţean Buzău, Direcţia Juridică
şi Administraţie Publică Locală;

Răducanu Ana

- Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău;

Ilie Ionuţ

- Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
Buzău;

Aliman Iuliana - - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Mirela
Protecţia Copilului Buzău;
Ţurcan Andreea

- Unitatea Administrativ – Teritorială
Municipiul Buzău, Judeţul Buzău;

Simion Rada

- Unitatea Administrativ – Teritorială
Municipiul Buzău, Judeţul Buzău;

Ştefan Ion

- Unitatea Administrativ – Teritorială Oraşul
Pogoanele, Judeţul Buzău;

Popescu Mihaela - Unitatea Administrativ – Teritorială
Florentina
Municipiul Râmnicu Sărat, Judeţul Buzău;
Mihai Adrian Ion

- Unitatea Administrativ – Teritorială
Municipiul Râmnicu Sărat, Judeţul Buzău;

Botan Mioara

- Unitatea Administrativ – Teritorială Oraşul
Pătârlagele, Judeţul Buzău;

Popescu
Alexandru Ionuţ

- Unitatea Administrativ – Teritorială Oraşul
Pătârlagele, Judeţul Buzău;

Lică LilianaDaniela

- Unitatea Administrativ – Teritorială Oraşul
Pogoanele, Judeţul Buzău;

Căldăraru Corina - Unitatea Administrativ – Teritorială
Comuna Râmnicelu, Judeţul Buzău;
Săcuiu Elena

- Unitatea Administrativ – Teritorială
Comuna Scorţoasa, Judeţul Buzău;

Dragu Dumitra

- Unitatea Administrativ – Teritorială
Comuna Vâlcelele, Judeţul Buzău;

Vircan Paul

- Unitatea Administrativ – Teritorială
Comuna Verneşti, Judeţul Buzău;

Constantin
Marilena

- Unitatea Administrativ – Teritorială
Comuna Verneşti, Judeţul Buzău;

Membri
supleanţi:

Secretariat:

Batae Cornelia

- Unitatea Administrativ –
Comuna Buda, Judeţul Buzău;

Teritorială

Dragnea Fanica

- Unitatea Administrativ –
Comuna Buda, Judeţul Buzău;

Teritorială

Jipa Tudorel

- reprezentant comunităţi din aşezările
informale, Comuna Vâlcelele, Judeţul
Buzău;

Cercel IonuţLucian

- reprezentant societate civilă - Asociaţia
„Grupul de Acţiune Locală Crivăţul de SudEst”;

Mateevici
Volodea

– reprezentant societate civilă - Asociaţia
„Grupul de Acţiune Locală Sus Râmnicul”.

Dan Liviu

- Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău;

Chiţu Alina

- Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
Buzău;

Paraschiv Adrian

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Buzău;

Ioniţă Valentin

- Consiliul Judeţean Buzău, Direcţia pentru
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;

Iuga Alina

- Consiliul Judeţean Buzău, Direcţia Juridică
şi Administraţie Publică Locală;

Iamandei
Nicuşor

- Consiliul Judeţean Buzău, Direcţia Juridică
şi Administraţie Publică Locală.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei
pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din judeţul Buzău,
sprijinul metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice
locale, precum şi monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării
acţiunilor stabilite la nivel local, prevăzut în anexă, parte integrantă a prezentei
hotărâri.

Art. 3. Persoanele desemnate în componenţa comisiei potrivit
prevederilor de la art. 1 şi Direcţia pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, persoanelor nominalizate în
componenţa comisiei, precum şi publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean
Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 65
BUZĂU, 26 MARTIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”.

Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr. 65/2020

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru coordonarea
implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din
judeţul Buzău, sprijinul metodologic şi operaţional pentru
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi
monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi
implementării acţiunilor stabilite la nivel local
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările
informale, constituită la nivelul Consiliului Județean Buzău, denumită în
continuare Comisia, se organizează în conformitate cu prevederile art. 221 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (astfel cum a
fost completată prin Legea nr. 151/2019) şi este organ consultativ al autorităţii
administraţiei publice judeţene, fără personalitate juridică, cu atribuții privind
coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a locuitorilor din aşezările informale din Unitatea administrativteritorială Judeţul Buzău.
(2) Comisia coordonează implementarea măsurilor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din așezările informale,
sprijinul metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice
locale, precum şi monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării
acţiunilor stabilite la nivel local.
(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul Consiliului
Judeţean Buzău.
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞI COMPONENŢA COMISIEI
Art. 2. (1) Comisia este formată 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 nivel judeţean şi din unităţile
administrativ - teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate aşezările
informale, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor din aşezările informale de
pe teritoriul judeţului Buzău şi reprezentanţi ai societăţii civile.
(2) Comisia funcţionează sub coordonarea Arhitectului Şef al
Judeţului Buzău sau a înlocuitorului acestuia şi este compusă din preşedinte,
23 de membri titulari şi 3 membri supleanţi.

(3) Preşedintele Comisiei este Arhitectul Şef al Judeţului Buzău
sau înlocuitorul acestuia.
(4) În funcţie de natura şi specificul problemelor cu care a fost
sesizată Comisia, la şedințele acesteia pot fi invitaţi reprezentanții unităţilor
administrativ- teritoriale vizate sau interesate.
(5) Pot fi invitaţi să participe la şedinţele comisiei şi reprezentanţi
ai unor instituţii/servicii publice implicate în procesul de îmbunătăţire a
condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, precum şi reprezentanţi
ai acestor comunităţi.
(6) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte în baza
propunerilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău şi ale entităţilor ai căror
reprezentaţi fac parte din Comisie şi se aprobă, împreună cu regulamentul de
organizare şi funcţionare, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Buzău.
Art. 3. (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de structura de
specialitate din subordinea Arhitectului Şef al Judeţului Buzău şi de către
Direcţia juridică şi administraţie publică locală din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Buzău.
(2) Comisia funcţionează în şedinţe de plen.
(3) Şedinţa este legal constituită în prezenţa a cel puţin două
treimi din numărul total al membrilor. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia
adoptă decizii. Deciziile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii simple a
membrilor prezenţi.
(4) Arhitectul şef al Judeţului Buzău poate propune
Consiliului județean Buzău modificarea componenței Comisiei, pentru motive
care ţin de funcționarea eficientă a acesteia.
CAPITOLUL III. ATRIBUŢIILE COMISIEI
Art. 4. Comisia are următoare atribuţii principale:
a) coordonează implementarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale;
b) acordă sprijin metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei
publice locale în cadrul procesului de identificare, monitorizare şi organizare a
aşezărilor informale;
c) monitorizează îndeplinirea responsabilităţilor şi implementarea acţiunilor
stabilite la nivel local.
CAPITOLUL IV. FUNCŢIONAREA COMISIEI
Art. 5. (1) Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, la sediul
Consiliului Judeţean Buzău, la convocarea preşedintelui, efectuată prin
intermediul secretariatului Comisiei.

(2) Convocarea membrilor în şedinţă se face cu cel puţin 3 zile
înaintea zilei stabilite, prin transmiterea către membri, prin poştă, fax sau poştă
electronică, a invitaţiei, care va cuprinde şi ordinea de zi şi problemele care
urmează să fie dezbătute.
(3) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru
probleme urgente, care nu pot fi amânate pană la şedinţa următoare, la
propunerea Preşedintelui sau a oricăruia dintre membrii Comisiei şi cu
aprobarea Comisiei.
Art. 6. (1) Şedinţele comisiei se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două
treimi din numărul total al membrilor, iar deciziile se iau cu un număr de
jumătate plus unu din numărul voturilor membrilor prezenţi. Votul este numai
deschis.
(2) Membrii comisiei au obligaţia să fie prezenţi la şedinţă în ziua
şi la ora stabilită prin invitaţie şi să semneze în lista de prezenţă din registrul
de procese- verbale. Se consideră motivată/justificată orice absenţă cauzată
de deplasări în interesul serviciului, caz
uri de boală, evenimente de forţă
majoră, inclusiv de familie sau cauzată de efectuarea concediului de odihnă.
(3) În cazul în care, în urma convocării, nu se întruneşte
cvorumul necesar valabilităţii deciziilor, şedinţa va fi convocată din nou în
maximum 10 zile lucrătoare de la data respectivei convocări.
(4) Lista invitaţilor la şedinţă se stabileşte de către Preşedinte, în
funcţie de specificul problemelor care urmează să fie dezbătute.
Art. 7. (1) Lucrările şedinţei sunt conduse de Preşedinte sau, în caz de
absenţă justificată a acestuia, de către înlocuitorul desemnat de către
Preşedinte.
(2) Dezbaterile care au loc în cadrul şedinţelor Comisiei se
consemnează în procesul-verbal, prin grija secretariatului acesteia.
(3) Secretariatul Comisiei are obligaţia de a consemna opiniile,
observaţiile şi comentariile membrilor comisiei şi ale invitaţiilor.
(4) Procesele-verbale pot fi consultate de terţii care justifică un
interes legitim, numai cu încuviinţarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău
sau a Preşedintelui Comisiei.
CAPITOLUL V. SECRETARIATUL ŞI REGISTRELE COMISIEI
Art. 8. (1) Activitatea de secretariat a Comisiei este coordonată de
structura de specialitate din subordinea Arhitectului Şef al Judeţului Buzău.
(2) Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii principale:
a) propune şi întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor Comisiei;
b) redactează propunerile/proiectele/documentele înscrise pe ordinea de zi;
c) organizează şedinţele Comisiei;
d) organizează şi transmite corespondenţa Comisiei;
e) ţine registrele Comisiei.

Art. 9. Comisia organizează următoarele evidenţe:
1. Registrul de corespondenţă;
2. Registrul de procese-verbale ale şedinţelor;
3. Registrul de evidenţă a deciziilor.
CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 10. (1) Prezentul Regulament are la bază prevederile Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Regulamentul se completează cu prevederile celorlalte acte
normative în vigoare, cu obiecte de reglementare din domeniul de activitate al
Comisiei.

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 4736/17.03.2020
REFERAT
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea
Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor
necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
locuitorilor din aşezările informale din
judeţul Buzău
Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor deliberativului
judeţean cu privire la operaţionalizarea unei structuri nou reglementate, la nivel
de legislaţie primară, în materia urbanismului şi amenajării teritoriului,
respectiv a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale
din judeţul Buzău, sprijinul metodologic şi operaţional pentru autorităţile
administraţiei
publice
locale,
precum
şi
monitorizarea
îndeplinirii
responsabilităţilor şi implementării acţiunilor stabilite la nivel local.
Reglementarea terţiară, la nivel de act administrativ cu caracter
normativ, are două componente, respectiv aprobarea componenţei nominale
a comisiei mai sus evocate şi aprobarea normelor proprii de organizare şi
funcţionare ale acesteia, în baza trimiterii normative din legislaţia primară.
Astfel, au fost consultate toate unităţile administrativ-teritoriale din
judeţ, printr-o circulară a autorităţii administraţiei publice judeţene, au fost
solicitate nominalizări din partea instituţiilor/serviciilor indicate în lege, inclusiv
pentru membri supleanţi şi au fost adresate invitaţii organismelor asociative cu
interese şi activităţi în domeniul administraţiei publice locale şi al condiţiilor de
viaţă ale locuitorilor, inclusiv ale grupurilor vulnerabile.
Totodată, au fost consultate actele administrative cu obiect de
reglementare similar ale altor autorităţi deliberative judeţene, în scopul
abordării unitare a acestui subiect normativ.
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECŢIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM
NR. 4737/17.03.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind constituirea, organizarea şi
funcţionarea Comisiei pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a locuitorilor din aşezările informale din judeţul Buzău
Potrivit dispoziţiilor de la art. I pct. 3 din Legea nr. 151/24.07.2019
pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul,
„3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu
următorul cuprins:
„Art. 221 (1) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, 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.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) 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.
(3) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) 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/Consiliul General al Municipiului
Bucureşti."
De asemenea, la pct. 8 de la art. I din aceeaşi lege, este definită aşezarea
informală, astfel:

„Aşezare informală - 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."
Ca atare, în baza prevederilor de la art. I pct. 5 din legea evocată anterior
şi în scopul fundamentării şi promovării proiectului de hotărâre a Consililui
Judeţean Buzău pentru aprobarea componenţei nominale şi a regulamentului
de organizare şi funcţionare ale Comisiei 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, prin
circulara înregistrată la nr. 15185/24.10.2019 s-a solicitat tuturor unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ să identifice aşezările informale de pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi, în caz afirmativ, să transmită
datele de identificare ale acesteia, respectiv datele conforme dispoziţiilor de la
art. I pct. 5 din Legea nr. 151/24.07.2019.
În acelaşi timp, s-a solicitat şi câte o propunere nominală pentru
reprezentant din structurile locale specializate privind sănătatea publică şi
problemele romilor, de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul
cărora au fost identificate aşezări informale, precum şi pentru reprezentant al
comunităţilor din aşezările informale de pe teritoriul judeţului, valorificându-se
definiţiile prevăzute de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările
şi completările ulterioare.
Cu adresele înregistrate sub nr. 1773/31.01.2020, s-a solicitat Instituţiei
Prefectului - Judeţul Buzău, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Buzău şi
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău să comunice
câte o persoană din cadrul instituţiei pentru a fi propusă ca membru titular,
respectiv ca membru supleant al acestei comisii.
Totodată, cu adresele nr. 3737/02.03.2020 şi nr. 3738/02.03.2020 au
fost invitate să formuleze propuneri pentru componenţa nominală a comisiei
două structuri asociative, organizate sub forma grupului de acţiune locală,
invitaţii care au foct onorate de către cele două entităţi.

Prin proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare se propune ca
structura comisiei să includă un preşedinte, 23 de membri titulari şi 3 membri
supleanţi.
Pentru componenţa nominală a comisiei s-au formulat următoarele
propuneri din partea Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului şi a Direcţiei
juridice şi administraţie publică locală:
Preşedinte: Popovici Maria - Direcţia pentru Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism;
Membri titulari: Constantin Savin - Direcţia pentru Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism şi Piron Nicolae - Direcţia Juridică şi Administraţie
Publică Locală.
Pentru secretariatul comisiei,
următoarele propuneri nominale:

aceleaşi

două

direcţii

au

formulat

Ioniţă Valentin - Direcţia pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism,
Iuga Alina - Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală şi Iamandei Nicuşor
- Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală.
Pentru aceste considerente, propunem adoptarea proiectului de hotărâre
în forma prezentată de iniţiator.
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