
R O M Â N I A 

JUDEŢUL TELEORMAN 

COMUNA BLEJEȘTI 

      H O T A R A R E 

Privind: constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor 

informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la 

nivelul Comunei Blejesti  

            Consiliul Local al Comunei  Blejeşti, judeţul Teleorman, întrunit in 

şedinţa ordinară din data de 22 iulie 2021, avand in vedere: 

 - referatul de aprobarea al primarului comunei Blejeşti, înregistrată la nr. 5373 din 9 

iulie 2021;  

 - raportul compartimentului de specialitate -  înregistrat la nr. 5374 din 9 iulie 2021 ; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Blejeşti; 

-adresa Consiliului Judetean nr. 11858/05.07.2021 inregistrata la Primaria comunei 

Blejesti sub nr. 5256  / 06.07.2021 

-prevederile art. 38ᶟ – 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 4, lit e ,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, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

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

informale, evaluarea situației acestora și stabilirea măsurilor necesare, constituit la nivelul 

Comunei Blejesti , in coordonarea primarului comunei Blejesti, după cum urmează:  

- Burcea Adriana – secretar general UAt Comuna Blejesti   

-Pecila Andu Mircea –inspector superior ,responsabil cu urbanismul in cadrul  

Compartimentului Registru  Agricol , Urbanism  



-Vlada Ligia  - inspector asistent Compartimentul Registru Agricol , Urbanism 

-Ciocirlan Ionela Ramona –Inspector asistent Compartimentul   Asistență socială, 

Monitorizare proceduri administrative ;  

-Ionita Mariana Aurelia - Inspector asistent Compartimentul Cadastru, mediu si stare 

civila  

-Stanciu Constantin –expert local romi   

 Art.2. Grupul de lucru constituit conform art 1 , isi va desfasura activitatea conform 

O.A.P. nr. 3494/2020  si va complete, dupa caz ,  Fișa de date privind așezările informale, 

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

Art.3.(1). Grupul de lucru constituit conform art 1 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 Blejesti , în vederea implementării măsurilor 

specifice.  

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

și persoanelor care fac parte din Grupul de lucru. 

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică :  

- Instituției Prefectului Teleorman , 

 - Primarului comunei Blejesti ,  

- persoanele desemnate în Grupul de lucru. 

 - publicare în Monitorul Oficial al comunei Blejesti  

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      Contrasemnează, 

                                   Traian Gheorghe                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                              Burcea Adriana  

Blejesti  

Nr.38  din 22  iulie   2021 

__________________________________________________________________________________ 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi “pentru”, - voturi “împotriva”, -  voturi “abtineri, 

din totalul de 13 consilieri in functie din care 11  prezenti 


