
  
 
         
          

HOTĂRÂREA Nr.43 

din 30.03.2021 

privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale 

 
 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 

30.03.2021 
 Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 1333/25.02.2021 

 - referatul arhitectului-șef din cadrul primăriei nr. 1332/25.02.2021 

- adresa Consiliului Județean Arad nr. 2855/09.02.2021, înregistrată la primăria 
orașului Nădlac sub nr. 959/10.02.2021 

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

 - prevederile Ordinului 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, actualizat 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 

În temeiul prevederilor art. 129(2), lit.d, (7), art.139(3), lit.e  din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

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

următoarea componență: 
Președinte: Mărginean Ioan-Radu- primarul orașului Nădlac 

Membri:       -Istvanovicz Călin-Florin- architect-șef 

 -Kelo Andrei Milan- referent compartiment evidență agricolă 

  -Mocriș Ana- inspector compartiment asistență socială 
  -Gyebnari Jaroslava- asistent medical compartiment asistenți comunitari 

  -Mazuch Marinela Luminița Felicia- referent de specialitate centrul de zi de 

îngrijire a copiilor Nădlac 
                  -Ianecsko Alina- consilier juridic compartiment juridic 

-Pop Ioan – polițist local serviciul poliției locale 

-Farkaș Ștefan – referent birou administrativ-secretariat 
-Paladie Răzvan-Florin– consilier local Consiliul Local Nădlac 

-Somrak Dusan- consilier local Consiliul Local Nădlac. 

Art.2. Grupul de lucru de la nivelul local se organizează în vederea identificării 

aşezărilor informale şi luării în evidenţă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a 
acestora, stabilirii situaţiei persoanelor şi imobilelor cuprinse în acestea şi stabilirii 
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măsurilor de intervenţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi asigurarea unor 
condiţii decente de viaţă pentru persoanele vulnerabile. 

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și 

se comunică către: 

 persoanelor nominalizate la art. 1 
 Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor și 

Contencios  
 
 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    
      RĂZVAN-FLORIN PALADIE                                 SECRETAR GENERAL 

                                                                               ALEXANDRU GROS 
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