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  HOTĂRÂREA Nr. 24 din 25.02.2021 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în 

evidență la nivelul Comunei Budila pentru identificarea aşezărilor informale, evaluării situaţiei 
acestora şi stabilirii măsurilor de interventie pentru imbunatatirea conditiilor de viata 

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 25.02.2021, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 1394/19.02.2021 si raportul de 
specialitate al secretarului general, nr. 1396/19.02.2021 prin care s-a propus constituirea grupului de 
lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență la nivelul Comunei Budila 
pentru identificarea aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor de 
interventie pentru imbunatatirea conditiilor de viata 

 
Având in vedere: 

- Adresa de la Consiliul Judetean Brasov nr. Ad 1627/17.02.2021 inregistrata la UAT Budila sub nr. 
1393/19.02.2021, 

- Adresa de la Consiliul Judetean Brasov nr. 21007/20.11.2019, 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 

81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 1 pct. 5, art. 27^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare,,  

- art. 38^1 – 38^6 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 
documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 1 pct. 3 din Legea nr. 151/2019 

-     prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. b),art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) 
lit. c), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. 
(4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 si 3 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se organizează grupul de lucru în vederea identificării aşezărilor informale din comuna Budila, 
evaluarii situației persoanelor și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile, în următoarea 
componență: 



- Caldare Erika, referent cu atributii de asistenta sociala, 
- Szekely Jessika, asistent social 
- Jakab Balint, politist local 
- Mucilenita Costica, politist local 
- Nichita Laurentiu-Razvan, consilier juridic 

Art. 2. Grupul de lucru constituit la art. 1 își va desfășura activitatea conform Capitolului VIII^1 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 3. Grupul de lucru va completa Fișa de date privind așezările informale, conform Anexei la Ordinul 
nr. 3.494 din 27 iulie 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 și va propune măsurile specifice de intervenție. 

Art. 4. Grupul de lucru constituit la art. 1, primarul si viceprimarul comunei Budila vor duce la 
indeplinire prezenta hotarare.  
 
Art. 5. Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunoștința publică pe site-ul   www.budila.ro și 
va fi comunicată primarului comunei Budila, grupului de lucru, Consiliului Judetean Brasov si Institutiei 
Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general 
al comunei Budila. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 13 voturi pentru. 
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