ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL DETA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Avizat de legalitate,
SECRETAR,
HOTĂRÂREA

privind înfiinţarea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea socială a romilor.
Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
Având în vedere şi avizul Comisiei Juridice şi pentru administraţie publică locală ;
În conformitate cu referatul nr. 2.114/2013 al expertului local pentru romi al Primăriei Oraşului
Deta prin care se propune înfiinţarea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea socială a romilor,
precum şi avizul Comisiei Sociale ;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) litera “d”, alin. (6) litera “a”, pct.2 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H. G. nr.
1.221/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 ;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1)Se înfiinţează Grupul de Lucru Local pentru incluziunea socială a romilor la nivelul
oraşului Deta, în următoarea componenţă:
1.Dl. Iovan Ioan –expert local pentru romi Primăria oraşului Deta ;
2.D-na. Morariu Letiţia –director adj. Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Deta ;
3.D-na. Ţăran Mariana –reprezentant al Grădiniţei PP Deta ;
4.D-na. Ianos Livia –reprezentant al Spitalului Orăşenesc Deta ;
5.Dl. Moanta Toma –reprezentant al Poliţiei Oraşului Deta ;
6.D-ra. Ianos Andreea –reprezentat al Poliţiei de Frontieră Sector Deta ;
7.Dl. Foltuţ Vasile –reprezentant al Detaşamentului de Jandarmi Deta ;
8.Dl. Petrovici Ştefan –reprezentant al Asociaţiei PAKIVALE ROM ;
9.Dl. Vincze Florin –reprezentant al Asociaţiei Părinţilor „Grup Şcolar Sfântul Nicolae
Deta” ;
10.D-na/dl. _____________________, consilier local ;
11.D-na/dl. _____________________, consilier local ;
(2)Prima şedinţă a Grupului de Lucru Local va avea loc în termen de cel mult 45 de zile
lucrătoare de la data emiterii prezentei hotărâri.
Art.2. Grupul de Lucru Local va elabora Planul Local de Acţiune pentru incluziunea minorităţii
rome din oraşul Deta, pe baza procesului de identificare şi selecţie a principalelor nevoi ale comunităţii
locale, urmând apoi a fi supus spre aprobare Consiliului local al oraşului Deta.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
- Primarului oraşului Deta ;
- Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta ;
- Compartimentului Dezvoltare economico - socială, prognoze şi analize al Primăriei
Oraşului Deta ;
- Celor în cauză .
I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

