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COLEGIUL PREFECTURAL VRANCEA                                     
 

HOTĂRÂREA nr. 3 / 27.03.2023 
privind monitorizarea lunară a stadiului proiectelor de consolidare a clădirilor cu risc seismic, 

prin serviciile publice deconcentrate și instituţiile publice organizate la nivelul judeţului 
Vrancea, care emit avize și acorduri necesare pentru aceste proiecte 

 
Colegiul Prefectural Vrancea, 
Având în vedere: 
 - adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 9055 / 23.02.2023, prin care se 

comunică o serie de aspecte în legătură cu cele stabilite de către Guvernul României, ca 
urmare a ședinței ce a avut loc în data de 8 februarie 2023, referitoare la măsurile propuse în 
vederea susținerii accelerării implementării proiectelor ce vizează consolidarea clădirilor cu risc 
seismic, printre care și monitorizarea lunară în colegiile prefecturale, unde participă 
reprezentanții instituțiilor care emit avize și acorduri, a stadiului proiectelor de consolidare, 
precum și identificarea problemelor și soluțiilor necesare; 

 - art. 262, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 267, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 6, alin. (1).II.1 din HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 
prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

  - în temeiul art. 9 din Regulamentul de funcţionare al Colegiului Prefectural 
Vrancea aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 502/2020; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Serviciile publice deconcentrate şi instituţiile publice organizate la nivelul judeţului 
Vrancea, cu reprezentativitate în cadrul Colegiului Prefectural Vrancea, care emit avize și 
acorduri necesare pentru proiectele de consolidare a clădirilor cu risc seismic,  vor transmite 
informări lunare privind stadiul acestor proiecte, până la data de 20 a lunii următoare pentru 
care se face informarea. 
 

Art. 2 Modelul de informare pentru monitorizarea stadiului proiectelor de consolidare a 
clădirilor cu risc seismic este cuprins în Anexa la prezenta hotărâre. 
 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică membrilor și invitaților Colegiului Prefectural Vrancea 

de către Secretariatul Colegiului. 
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              Anexa la HCP nr. 3 / 2023 

 

Modelul de informare  
pentru monitorizarea stadiului proiectelor de consolidare a clădirilor cu risc seismic 

pentru luna _______/an______ 
 

Nr. 

crt. 

Date de 

identificare 

ale 
solicitantului 

avizului / 
acordului 

Date 

privind 

clădirea 
pentru care 

s-a solicitat 
aviz / acord 

Gradul de 

risc seismic 

la care este 
încadrată 

clădirea 

Tip aviz 

/ acord 

solicitat 
 

Aviz / 

acord 

emis în 
termenul 

legal 
prevăzut 

Probleme 

identificate / 

propuneri de soluții 
necesare 

     Da     Nu 

1        

      2        

...        

 
Observații*:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
*se vor preciza alte detalii și informații relevante, referitoare la stadiului proiectelor de 
consolidare a clădirilor cu risc seismic 
 

PREFECT 

NICUȘOR HALICI 

 


