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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 29 din 28.02.2013 

 
privind modificarea H.C.L. 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. 2917 din 22.02.2013 iniţiată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 2918 din 22.02.2013 întocmit de către Serviciul 

Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică; 

Având în vedere avizul favorabil nr. 5 din 28.02.2013 al comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 29 din 

28.02.2013 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3270 din 

28.02.2013  dat de către 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 modificarea anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 106 din 

27.09.2012 privind 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 anexa  

nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                

Art. 2. Se aprobă completarea anexei nr. 2 a H.C.L. nr. 106 din 27.09.2012 

privind constituirea Grupului de lucru local (G.L.L.) Roman,  pentru  asigurarea 

implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor aparţinând 
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minorităţii rome din Municipiul Roman - Regulamentul de Funcţionare a 

Grupului de lucru local (G.L.L.) Roman, după cum urmează: 
 

 la articolul 3, după punctul 3.1 se introduc subpunctele 3.1.1, 3.1.2 şi 

3.1.3 ce vor avea următorul conţinut: 
 

“ 3.1.1 Funcţia de preşedinte va fi ocupată prin rotaţie, în ordine alfabetică, 

din rândul membrilor Grupului de lucru (G.L.L.) 

        3.1.2 Funcţia de vicepreşedinte va fi ocupată de directorul Direcţiei de 

Asistenţă şi Protecţie Socială. 

        3.1.3 Funcţia de secretar va fi ocupată de expertul local pentru romi.” 
 

 la articolul 3, după punctul 3.4 se introduce subpunctul 3.4.1 ce va avea 

următorul conţinut: 

“3.4.1 Proiectul ordinii de zi se stabileşte pe baza propunerilor Grupului 

de Iniţiativă Locală (G.I.L.) sau a membrilor instituţiilor şi asociaţiilor de 

iniţiativă locală reprezentate în grupul local de lucru (G.I.L.). “ 
 

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

îndeplinire prezenta hotărâre. 
      

 Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

              Consilier local,                                      Secretarul Municipiului Roman, 

Prof. Doru-Mihai ALEXANDRU                       Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


