ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 128 /2017
privind unele măsuri referitoare la incluziunea cetăŃenilor români aparŃinând
minorităŃii romilor din municipiul Orăştie

Consiliul local al municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara ;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.126/2017, expunerea de motive a Primarului
nr. 6950/07.06.2017, raportul S.P.AS. Orăştie nr.1113/07.06.2017 şi raportul de avizare al
comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport, cultură şi culte;
În baza Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăŃenilor români aparŃinând
minorităŃii romilor pentru perioada 2015-2020, aprobată prin H.G nr.18/2015, precum şi ale
art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia
publică, republicată;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.”d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.2 şi art.45, alin.(1)
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se înfiinŃează Grupul de lucru local privind îmbunătăŃirea situaŃiei romilor din
municipiul Orăştie, care va avea componenŃa prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 : Se aprobă Planul local de acŃiune privind incluziunea minorităŃii rome din
municipiul Orăştie, care constituie anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 : La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr.24/2013.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi Serviciul
Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Biroului JudeŃean pentru Romi Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;;
- Serviciului Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
Orăştie, 29.06.2017

Preşedinte de şedinŃă,
ing.Petre Radu OnuŃ
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 8 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 29 iunie 2017, prin vot secret, cu
10 voturi „pentru” şi 5 abŃineri din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).
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Anexa nr.1
la HCL nr. 128 /2017

COMPONENłA
Grupului de lucru local privind îmbunătăŃirea situaŃiei romilor din
municipiul Orăştie

1. Şandor Maria
2. Moş Marius Dumitru
3. Stănculea Petria Daciana
4. Popescu Vasilica Elena
5. Giurgiu Cristiana
Umanitară „Renaître România”)
6. Şandor Iuliana
de IniŃiativă Locală)
7. Nenadici Diana Raluca
8. Curea Eugenia
9.Cîndea LenuŃa Aurelia
10.Şerban Angela Liliana

Preşedinte de şedinŃă,,
ing.Petre Radu OnuŃ

- expert pentru romi/mediator şcolar
- şef Serviciu PoliŃia Locală Orăştie
- inspector S.P.A.S Orăştie
- inspector S.P.A.S Orăştie
- reprezentant ONG local (AsociaŃia
- reprezentantul romilor (delegatul Grupului
- reprezentant A.L.O.F.M
- medic primar (S.P.A.S Orăştie)
- consilier local
- consilier local

Contrasemnează ,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

