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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 2022 

 

 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul 

proiectului de hotarare; 

- raportul de specialitate nr. 760/09.02.2022 intocmit de catre Compartimentul 

Asistenta Sociala; 

-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), alin. 

(14), art. 139, precum si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din nr. O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 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 de actiune local privind incluziunea cetatenilor romani 

apartinand minoritatii rome, din comuna Hidiselu de Sus, pentru anul 2022, 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, Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus si Grupul de Lucru 

Local Hidiselu de Sus. 

Art.3.  Prezenta hotarare se comunica cu: 

a) Institutia Prefectului – Judetul Bihor; 

b) Primarul comunei Hidiselu de Sus; 

c) Compartimentul Asistenta Sociala; 

d) Grupul de Lucru Local Hidiselu de Sus; 

e) Viceprimarul comunei Hididselu de Sus; 

f) Monitorul Oficial Local. 

   

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNEAZA 

                     Florian Curpaș                                                    p. SECRETAR 

                                                                                                Emanuel Dringo 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 15/2022 

Nr. 

crt. 
Operatiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 
Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate  simpla  □ absoluta  □ calificata 28/02/2022  

2 Comunicarea catre primar2) ....../...../2022  

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) ....../...../2022  

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) ....../...../........ - 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) ....../...../2022  

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz ....../...../2022  

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz. 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta 

de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 

la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 15 

Hidiselu de Sus, 28 februarie 2022 
Aceasta hotarare a fost adoptata cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 

https://program-legislatie.ro/#/view/00571803.19-20210203-SJ6Gw4I9dgd
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Anexa la H.C.L. nr. 15/2022 

 

PLANUL LOCAL DE ACTIUNE  

privind incluziunea cetatenilor romani de etnie roma, din comuna Hidiselu de Sus, pentru anul 2022 

 

Nr. 

Crt. 

Domeniul 

sectorial 
Obiective Activitati Responsabil Indicatori Termen 

1 Educatie 

Reducerea abandonului scolar si 

creșterea ratei de cuprindere a 

elevilor de etnie roma într-un sistem 

de învățământ de calitate. 

 

Atractivitate crescuta a sistemului de 

invatamant. 

 

Absenteism scazut. 

 

Constientizarea asupra importantei 

educatiei. 

 

Diagnosticarea corecta a situatiei 

scolare a elevilor de etnie roma. 

 

Informarea la timp si corespunzator a 

parintilor/elevilor de etnie roma. 

 

Includerea copiilor romi în 

programele naționale derulate în 

domeniul educației. 

 

Angajarea mediatorilor școlari 

proveniți din comunitățile cu 

romi, care să asigure comunicarea 

dintre părintii romi și cadrele 

didactice, acolo unde elevii romi 

sunt în proporție de minimum 

10%. 

 

Dezvoltarea programului ,,Scoala 

dupa scoala’’. 

Scolile din comuna 

Hidiselu de Sus. 

 

Centrul Judetean de 

Resurse si 

Asistenta 

Educationala Bihor. 

 

Organizatii 

nonguvernamentale

. 

Reducerea 

abandonului scolar. 

 

Stimularea 

participarii la 

educatie timpurie a 

copiilor din grupuri 

dezavantajate. 

 

 

permanent 

2 

Ocuparea 

fortei de 

munca 

Creșterea nivelului de instruire a 

membrilor comunităților vulnerabile 

cu romi în meserii căutate pe piața 

forței de muncă. 

 

Consilierea privind locurile de 

Monitorizarea permanentă, fermă, 

cu prioritate,  a aplicării legislației 

existente în materie de incluziune 

socială pentru cetățenii români de 

etnie romă. 

 

Organizatii 

nonguvernamentale

. 

 

 

Agentia Judeteana 

Cresterea gradului de 

informare si 

consiliere a 

cetatenilor romani 

apartinand 

minoritatii rome. 

permanent 
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munca vacante. 

 

Facilitarea accesului la 

măsuri active, îndeosebi consiliere și 

mediere pentru romi. 

 

Pentru Ocuparea 

Fortei de Munca 

Bihor. 

 

Cresterea nr.  de 

persoane de etnie 

romă care dobândesc 

o calificare, prin 

recunoaștere a 

competentelor 

profesionale. 

 

3 Sanatate 

Îmbunătățirea accesului persoanelor 

de etnie romă la servicii preventive și 

curative de baza integrate și fără 

discriminare. 

 

Informarea asupra dreptului la 

pachetul minimal de servicii de 

sanatate pentru persoanele care nu 

sunt incluse in sistemul asigurarilor 

sociale de sanatate. 

 

Informarea parintilor privind 

importanta vaccinarii copiilor. 

 

Servicii de planificare familiala. 

 

Campanie de prevenire 

a comportamentelor la risc: consum 

de alcool, consum de tutun. 

 

 

Includerea persoanelor de etnie 

romă, în funcție de gradul de 

vulnerabilitate socio-medicală, în 

programele naționale de sănătate 

derulate de către autoritățile 

competente. 

 

Acțiuni de igienizare prin oferirea 

produselor necesare pentru igiena 

corporală și casnica. 

 

Monitorizarea nașterilor pe 

parcursul anului  pentru 

asigurarea imunizării sugarilor. 

 

Fiecare beneficiar/familie să 

figureze pe lista unui medic de 

familie. 

C.M.I. din comuna 

Hidiselu de Sus. 

 

Organizatii 

nonguvernamentale

. 

 

Casa Judeţeană de 

Asigurări de 

Sănătate Bihor 

Bihor. 

 

Reducerea ratei  

riscului de 

îmbolnăviri ale 

mamei. 

 

Reducerea ratei 

riscului de 

îmbolnăvire în rândul 

copiilor. 

 

Reducerea ratei 

riscului de 

excluziune multiplă a 

familiei rome. 

 

Numar intervenții 

adresate  în special în 

rândul tinerelor rome 

și implementarea de 

intervenții adresate 

sănătății femeii și 

copilului. 

 

Procentul 

persoanelor rome cu 

minim 1 vizita pe an 

la medicul de 

familie. 

permanent 
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Procentul de 

acoperire vaccinare 

la copii. 

 

Numar de beneficiari 

informati/consiliati. 

 

Accesul universal la 

serviciile de sanatate. 

4 Locuinta 

Modernizarea cailor de acces spre 

locuinte. 

 

Identificarea zonelor cu habitat 

insalubru. 

 

Identificare de programe pentru 

imbunatatirea conditiilor de locuit a 

cetatenilor de etnie roma. 

 

Vizite pe teren pentru 

identificarea nevoilor materiale. 

 

Campanii de strângere de fonduri 

pentru îmbunătățirea condițiilor 

de trai ale familiilor de etnie 

romă. 

 

Implicarea voluntarilor străini în 

strângere de resurse pentru 

achizitionarea de bunuri materiale 

necesare familiilor. 

Primaria 

comunei Hidiselu 

de Sus. 

 

Organizatii 

nonguvernamentale

. 

 

Numar de gospodarii 

rome  care 

beneficiaza de 

accesul la utilitati. 

 

Numar de locuinte 

nou construite de 

care beneficiaza 

cetatenii romi 

confruntati cu riscul 

saraciei si 

excluziunii. 

 

Numărul de 

comunităţi aflate în 

situaţie de locuire 

informală pentru care 

a fost clarificată 

situaţia terenului. 

 

Numărul de proiecte 

locale de racordare la 

reteaua de apa 

implementate. 

 

permanent 
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5 

Afirmarea 

identitatii 

culturale si 

sociale 

Conservarea și afirmarea culturii, 

limbii, istoriei și identității 

minorității naționale a romilor din 

România. 

 

Conservarea și promovarea 

dialectelor limbii romani. 

 

Reprezentarea portului tradițional 

rom. 

 

Promovarea contribuției romilor 

la dezvoltarea societății 

românești. 

Primaria 

comunei Hidiselu 

de Sus 

 

Scolile din comuna 

Hidiselu de Sus 

 

Organizatii 

nonguvernamentale 

 

Numărul de 

acțiuni/proiecte/progr

ame  culturale 

specifice 

 

Număr de 

evenimente de 

promovare 

organizate. 

permanent 

6 Discriminarea 

Informarea-conștientizarea publică 

cu privire la atitudinile anti-rome 

generatoare de discurs al urii sau 

infracțiuni motivate de ură rasială. 

Monitorizarea media și a forum-

urilor de pe internet cu privire la 

conținutul discursului incitator la 

ură rasială. 

 

Cursuri de formare continuă 

pentru prevenirea și combaterea 

discriminării destinate angajaților 

din instituțiile publice și entități 

private care livrează servicii 

publice către populație. 

 

Primaria 

comunei Hidiselu 

de Sus 

 

Scolile din comuna 

Hidiselu de Sus 

 

Organizatii 

nonguvernamentale 

 

 permanent 
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