
R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

 

H O T Ă R Â R E – P R O I E C T   

 

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._____ 

din data de ____.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. 

 

 

 

 

P R I M A R, 

Anghel Alexandru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Avizează pt. legalitate,  

      Secretar general al UAT,  

                  Cernea Elena  

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 11 / 16.02.2021 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

P R I M A R  

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

               

                                                         Nr. 1263 / 16. 02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în vederea 

identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor 

necesare, la nivelul Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 
 

 

 Onorat Consiliu,  

 Prin adresa nr.1691 din data de 12.02.2021, Consiliul Județean Teleorman solicită 

informații cu privire așezările informale și constituirea la grupului de lucru la nivelul 

Comunei Scrioaștra, județul  Teleorman. 

 Din verificările efectuate, am constatat că în mandatul anterior nu a fost aprobată 

nicio hotărâre de consiliu care să privească așezările informale și grupul de lucru 

constituit în baza Ordinului nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice . 

Legea definește așezarea informală drept o grupare de minimum 3 unități 

destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din 

grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, și care nu au 

niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. 

Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localităților urbane sau 

rurale, cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau locuințe 

realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile 

sociodemografice generează excluziune, segregare și marginalizare socială.  

Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundații), biologic (gropi 

de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și altele asemenea) sau antropic (zone 

de siguranță sau zone de protecție ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico- 

edilitare și altele asemenea), unele așezări informale pun în pericol siguranța și sănătatea 

locuitorilor lor. 

Grupul de lucru de la nivel local se organizează în vederea identificării așezărilor 

informale și luării în evidență la nivelul unităților administrativ-teritoriale 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. 

Luând act de responsabilitățile autorităților administrației publice locale privind 

combaterea sărăciei și excluziunii sociale, precum și fundamentarea unor politici, 

programe și măsuri adresate persoanelor vulnerabile, supun aprobării Consiliului Local 

al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman proiectul de hotărâre inițiat. 

 

P R I M A R,  

Anghel Alexandru 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?d=2019-07-29


R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

               

                                                                                                                      Nr. 1293 / 17. 02.2021   

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării 

așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la 

nivelul Comunei Scrioaștea, județul Teleorman 

 

 

 Subsemnata Cernea Elena – Secretar general al Comunei Scrioaștea,  

 Având în vedere :  

 

- Proiectul de hotărâre nr.11 din data de 16.02.2021 inițiat de Primarul Comunei 

Scrioaștea;  

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

din data de 16.02.2021 ;  

 

Refer următoarele : 

Așezările informale reprezintă ele zone de locuințe dezvoltate, de obicei, la 

periferia localităților urbane sau rurale, în care locuitorii nu au drept de posesie asupra 

terenurilor și caselor lor.  

Multe dintre ele au apărut cu zeci de ani în urmă, iar unele continuă să se extindă 

și astăzi. Fie că sunt locuințe improvizate, fie că sunt construcții solide, casele din 

așezările informale pun în pericol siguranța și uneori, chiar sănătatea locuitorilor lor.  

Mai mult decât atât, atâta timp cât ele nu există în acte, este imposibilă soluționarea 

acestei probleme. 

De multe ori, locuințele aflate în aceste situații sunt adăposturi rudimentare 

construite din materiale refolosite sau de proastă calitate.  

Accesul la utilitățile de bază și la drumuri este redus sau chiar absent. În multe 

cazuri, casele sunt amplasate în zone de risc.  

Accesarea fondurile naționale sau europene reprezintă o adevărată provocare în 

contextul în care în legislația națională nu se face referire la locuirea informală.  

Tot din această cauză, autoritățile nu pot investi în apă curentă, canalizare sau 

curent electric în aceste comunități.  

Am descris o situație generală. Tipologiile de locuire informală sunt diverse, 

prezintă toate aspectele de mai sus sau o parte din ele. Ce au însă toate în comun este 

faptul ca pun în pericol sănătatea locuitorilor și siguranța locuințelor. Locuirea informală 

este un fenomen în expansiune care afectează la scară largă comunități din întreaga lume

Ca urmare a identificării așezărilor informale, în condițiile noilor reglementări, 

urmează a fi implementate proiecte și programe destinate acestora, care se vor corela cu 

programele de asistență socială. 



Grupul de lucru de la nivel local se organizează în vederea identificării așezărilor 

informale și luării în evidență la nivelul unităților administrativ-teritoriale 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. 

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere prevederile legale şi 

reglementările specifice în vigoare, am constatat că proiectul de hotărâre a fost întocmit 

cu respectarea prevederilor în vigoare, motiv pentru care propune aprobarea lui în forma 

prezentată de initiator. 

 

Secretar general al U.A.T.,  

Cernea Elena 


