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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 187 din 31.08.2016 

 
privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Roman 

pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, pentru perioada 2015 - 

2020, în Municipiul Roman și aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a acestuia 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 16065 din 24.08.2016  iniţiată de  dl 

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

specialitate nr. 16066 din 24.08.2016 întocmit de Serviciul Monitorizare, 

Control și Marketing Instituțional; 

 Văzând avizul favorabil nr. 60 din 31.08.2016 al Comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 180 din 

31.08.2016 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr.  16444 din 

31.08.2016 dat de Secretarul Municipiului Roman; 

 În baza H.G. nr. 18/2015, pentru aprobarea Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 

perioada 2015 -2020; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) și ale art. 36 

alin. (6) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea componenței Grupului de lucru local 

(G.L.L.) Roman pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, pentru perioada 

2015-2020, în Municipiul Roman, conform anexei nr.1 - parte integrantă din  

prezenta hotărâre; 
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Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Funcţionare a Grupului de Lucru 

Local (G.L.L.) Roman, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta 

hotărâre;  

 

Art. 3. De la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, încetează 

aplicabilitatea prevederilor 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 și  H.C.L. 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;  

 

Art. 4. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman și membrii 

Grupului de lucru local (G.L.L.) Roman pentru asigurarea implementării 

Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

rome, pentru perioada 2015-2020, în Municipiul Roman; 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

     Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează 

               Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

  Leonard ACHIRILOAEI                                  Gheorghe CARNARIU 


