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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2017 privind incluziunea  cetățenilor români aparținând
minorității romilor pentru perioada 2012 – 2020.

Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere  necesitatea  stabilirii Planului de acțiune pe anul 2017 a componentei Grupului de

Lucru Local in conformitate cu Strategia Nationala de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității

rome, Grupului Local de lucrări, respectiv referatul nr. 1551/17.02.2017 înaintat de Varga Iuliu în calitate de

expert local pentru romi din cadrul Primariei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1591/20.02.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

de administratie publică,  la ședința din data de 20.02.2017.

Ţinând seama de prevederile HG. nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Naționale de Incluziune a 

cetatenilor români apartinand minorității romilor pentru perioada  2015 – 2020 art. 36, alin. 2, lit.d,, alin.2,  6, 

și art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

       H O T A R A S T E

Art1. Se aprobă Planul  de acțiune pe anul 2017 privind incluziunea  cetățenilor  români aparținând

minorității romilor pentru perioada 2012 – 2020, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă componența Grupului de inițiativă locală (GIL) pe anul 2017, privind incluziunea

cetățenilor români aparținând minorității romilor, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.3.  Se  aprobă  componența   Grupului  de  lucru  local  (GLL)  pe  anul  2017,  privind  incluziunea

cetățenilor români aparținând minorității romilor, cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  expertul  local pentru romi

din cadrul Primăriei orașului Huedin.

Nr. 30/24.02.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri care nu au votat:   2
Votat pentru: 12

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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