
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 106 din 27.09.2012 

 
privind constituirea şi  funcţionarea  Grupului de lucru local (G.L.L.) 

Roman pentru asigurarea implementării  Strategiei Guvernului de 

incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii rome din Municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 15150 din 18.09.2012 iniţiată de către domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 15151 din 18.09.2012 întocmit de către Serviciul Monitorizare Servicii 

Comunitare de Utilitate Publică; 

Având în vedere avizul favorabil nr. 33 din 27.09.2012 al comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 109 din 27.09.2012 al 

comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15939 din 27.09.2012 dat de 

secretarul Municipiului Roman ; 

În baza H.G. nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 – 

2020; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b”, alin. 6, ale art. 45, alin. 1, precum şi 

ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, 

cu  modificările  şi completările ulterioare; 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1.  Se aprobă constituirea  Grupului de lucru local (G.L.L.) Roman,  

pentru  asigurarea implementării  Strategiei Guvernului de incluziune a  cetăţenilor 

aparţinând minorităţii rome din Municipiul Roman, în componenţa din anexei nr.1, 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Funcţionare a Grupului de lucru local 

(G.L.L.) Roman, conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri; 
 

Art. 3. Membrii  Grupului de lucru local (G.L.L.) Roman vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 
 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 32/2002  

privind înfiinţarea comisiei mixte pentru romi se abrogă . 
        

 Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 

      Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează 

           Consilier local,                                           Secretarul Municipiului Roman, 

Ec. Leonard ACHIRILOAEI                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 


