
R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

 

H O T Ă R Â R E    

 

privind : constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale,  

    evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei  

    Scrioaștea, județul Teleorman. 

 

Consiliul Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman întrunit în ședință 

ordinară de lucru în data de 23 februarie 2021,  

Având în vedere :  
 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr.1263 

din data de 16.02.2021 ;  

- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort înregistrat sub nr.1293 

din data de 17.02.2021 ;  

- adresa nr.1691 din data de 12.02.2021a Consiliului Județean Teleorman 

- prevederile art. 383 – 388 din O.A.P. nr. 3494/2020 pentru modificarea și 

completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul 233/2016;  

- prevederile Ordinului 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 Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările și completările ulterioare.  

- prevederile Legii nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Scrioaștea; 
- art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) 

lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Art. 1.  Se constituie grupul de lucru în vederea identificării așezărilor informale 

și luării în evidență la nivelul U.A.T. Scrioaștea, județul Teleorman, evaluării, stabilirii 

situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea, precum și în vederea stabilirii 



măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor 

condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile, în următoarea componență :  

1. Rusu Cameliu – consilier achiziții publice și atribuții delegate de urbanism; 

2. Posmac Adriana – inspector registru agricol; 

3. Matei Stroie Liliana – inspector specialitate asistență socială;  

4. Militaru Claudia – asistent medical comunitar ;  

5. Petcu Relu – Agent șef Post de Poliție Scrioaștea; 

Art.2. Grupul de lucru constituit conform art. 1 își va desfășura activitatea 

conform Capitolului VIII1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, 

cu modificările și completările ulterioare și va completa Fișa de date privind așezările 

informale, conform Anexei la O.A.P. nr. 3494/2020. 

Art.3. (1). Grupul de lucru va propune măsuri specifice de intervenție, care, după 

procesul de consultare a populației, se vor constitui într-un plan de acțiune.  

(2). Planul de acțiune se propune spre avizare Comisiei județene, iar după avizare, 

se supune aprobării Consiliului Local al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman, în 

vederea implementării măsurilor specifice.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Comunei 

Scrioaștea, județul Teleorman și persoanelor care fac parte din Grupul de lucru. 

Art.5. Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului 

general al comunei Scrioaștea, județul Teleorman, în termenul prevăzut de lege, 

Primarului comunei Scrioaștea, Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, precum şi 

compartimentelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Comunei Scrioaștea şi postare pe pagina 

de internet. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

             Sora Constantin 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

        Contrasemnează pentru legalitate,  

                          Secretar general al UAT,  

                Cernea Elena  

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 11 / 23.02.2021  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi “pentru”, _-_ voturi ”împotrivă”, - 

”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie din care 13 prezenţi . 

 


