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H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea planului local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani de 

etnie roma, din comuna Hidiselu de Sus, pentru anul 2019 

 

 

Avand in vedere: 

-  Expunerea de motive a primarului comunei Hidiselu de Sus; 

- Raportul de specialitate, cu nr. 900/22.02.2019, intocmit de catre 

Compartimentul Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala; 

-  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

Tinand cont de prevederile: 

- Punctului 11 subpunctului 2 lit.b) punctului (v) din Anexa la H.G nr. 18/2015 

pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani 

apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020; 

- H.C.L. al comunei Hidiselu de sus, nr. 26/29.03.2018, privind constituirea 

Grupului de Lucru Local Hidiselu de Sus pentru implementarea Strategiei Guvernului 

Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru 

perioada 2015-2020; 

În baza prevederilor art.36 alin.(1), alin (2) lit.d), alin.(6) lit.a), pct.2 si ale 

art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1. Se aproba planul local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani 

apartinand minoritatii rome, din comuna Hidiselu de Sus, pentru anul 2019, conform 

anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

viceprimarul comunei Hidiselu de Sus si Grupul de Lucru Local Hidiselu de Sus. 

Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu : 

-     Institutia Prefectului – Judetul Bihor 

-     Membrii Grupului de Lucru Local Hidiselu de Sus 

-     La dosar 

     

 

PRESEDINTE DE SEDINTA            CONTRASEMNEAZA 

                   Cristian Cîmpan                                              p. SECRETAR 

                                                                                     Emanuel Dringo 

 

 

 

Nr. 17 

Hidiselu de Sus, 28 februarie 2019 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri 
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