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ROMÂNIA                                Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                     Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                               Lazar Veturia             
CONSILIUL LOCAL       
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, 

evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei 
Crasna 

 
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

  Având în vedere:  
-Referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Crasna cu nr….,…… Raportul de 
specialitate………… și Avizul comisie de specialitate al consiliului local al comunei Crasna; 

Luând în considerare prevederile:  
-  art. 7 alin. 1 - 12 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 
-  art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată; 
- 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;  
- 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;  

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 
 HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se stabilește componența Grupului de lucru, pentru identificarea așezărilor informale, 

evaluarea situației acestora și stabilirea măsurilor necesare, constituit la nivelul Comunei Crasna, 
după cum urmează:  
- Vincze Alexandu -  Compartiment proiecte și programe;  
- But Ioana-Mariana - Compartiment Asistență socială; 
- Hajas Erika - Compartiment Asistență socială; 
- Csengettyus Elisabeta – Mediator sanitar  
- Toth Roland - Compartiment agricol; 
- Solyom Adam-Tamas – Compartiment fond funciar 
- Kulcsar Tibor Andras –Șef birou Poliția locală 

Art.2. Grupul de lucru va completa Fișa de date privind așezările informale, conform Anexei 
la O.A.P. nr. 3494/2020 și va propune măsurile specifice de intervenție.  

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 Crasna, în vederea implementării măsurilor specifice.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Comunei Crasna și 
persoanelor care fac parte din Grupul de lucru.  

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:  
- Instituția Prefectului Sălaj, 
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 - Primarul comunei Crasna,  
- persoanele desemnate în Grupul de lucru. 
 – în Monitorul Oficial local. 
- Dosarul ședinței  

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVÁN 
 

                                                                                                                        Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.  ............  din .............2021 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în vederea 

identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor 
necesare, la nivelul Comunei Crasna 

 
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, 

 În scopul identificării așezărilor informale de pe raza Comunei Crasna, pe baza îndeplinirii 
simultane a criteriilor prevăzute în O.A.P. nr. 3494/2020, respectiv: 

 a)grupează minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, realizate fără respectarea 
normelor de construcție, igiena si sănătate publica si protecție a mediului;  

b)populația care locuiește in aceste unități nu are nici un drept asupra imobilelor (terenuri 
si/sau construcții) pe care le ocupa;  

c)populația se afla in situația de excluziune, segregare si marginalizare sociala, respectiv 
persoanele care locuiesc in acele așezări sunt persoane sau familii care sunt in risc de a-si pierde 
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, 
sărăcie, dependenta de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate 
economica si sociala ;  

Ținând cont de prevederile 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, În baza 
prevederilor 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,  

Supun aprobării plenului Consiliului Local al Comunei Crasna proiectul de hotărâre privind 
constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora 
și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei Crasna.  

 
 

PRIMAR  
KOVACS ISTVAN 
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R O M Â N I A           APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ          PRIMAR 
COMUNA CRASNA          KOVACS ISTVAN 
Nr......... din .............2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Cu privire la Proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru în 

vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii 
măsurilor necesare, la nivelul Comunei Crasna 

 
 
Văzând Circulara Consiliului Județean Sălaj cu nr.2272/10.02.2021 referitor  la stadiul 

constituitii grupului de lucru  și al identificării așezărilor informale, al evaluării situașiei acestora și 
al stabilirii măsurilor necesare, conform  Ordinului nr. 3494/2020 privind 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, aprobare prin Ordinul 
nr.233/2016. 

Luând act de atribuțiile autorităților publice locale stabilite în Ordinul 3494/2020 in ce 
privește organizarea grupurilor de lucru proprii în vederea identificării așezărilor informale, 
întocmirea fișei de lucru cu informații în vederea fundamentării unor politici, programe și proiecte 
adresate acestora,  

Având în vedere faptul că măsurile dispuse se adaptează nevoilor populației din așezarea 
informală și se corelează cu programele de acțiuni comunitare privind combaterea sărăciei și 
excluziunii sociale și cu planurile județene de incluziune socială aprobate de comisiile județene de 
incluziune socială,  

Luând în considerare că planul de acțiune care cuprinde măsurile dispuse se supune avizării 
comisiei județene în vederea emiterii avizului conform prevederilor art. 388 din Ordinul 3494/2020,  

Văzând că din grupul de lucru trebuie să facă parte, conform organigramei, persoanele 
responsabile cu urbanismul si autorizarea construcțiilor, control si disciplina in construcții, registrul 
agricol, asistenta sociala, sănătate publica, investiții, asistenta si reprezentare juridica, politia locala, 
experți locali pentru romi.  

În baza prevederilor 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, Propun Consiliului 
Local al comunei Crasna adoptarea unei Hotărâri conform prevederilor Proiectului de hotărâre 
privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației 
acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul Comunei Crasna.  

 
Intocmit, 

Vincze Alexandru, 
Inspector de specialitate IA 
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