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 HOTĂRÂREA  Nr. 4 / 31.01.2017 
privind aprobarea înfiinţării Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul comunei APA, judeţul Satu 

Mare 

          Consiliul Local al comunei APA, judetul Satu Mare, întrunit în sedinţă ordinară, în data 
31.01.2017;  
         Având în vedere, Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei APA, 
Raportul  compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei APA, Expunerea de motive a primarului 
comunei APA; 
          -  prevederile art.1, punctul 11, subpunct 2, aliniat (iv) şi (v) din Hotărârii Guvernului României 
nr.18 / 2015, pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români, 
aparţinând minorităţii rome, pentru perioada 2015-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local APA; 
           
         În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. “b” şi lit. “d”, alin.4, lit.”e”, alin.6, lit “a”, pct.2,16, art.44 
alin. 1, art.45, alin.1, art.49, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE : 
  
            ART.1. – Se aprobă înfiinţarea Grupului de Lucru Local pentru romi, la nivelul comunei APA, 
judeţul Satu Mare, prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            ART.2. – Se asumă Planul local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români, aparţinând 
minorităţii rome, anexă la prezenta hotărâre.  
            ART.3. – Fiecare membru din cadrul Grupului de Lucru Local pentru romi, va fi responsabil de 
implementarea măsurilor din planul de acţiuni privind incluziunea minorităţii rome. 
            ART.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoanele 
nominalizate în anexa menţionată la art.1 din prezenta hotărâre, compartimentul de asistenţă socială şi 
primarul comunei APA.  
            ART.5. – Prezenta hotărâre se va comunica, cu:  
         - Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare; 
         - Persoanele nominalizate la art.1; 
         - Compartimentul de asistenţă socială din cadrul Primăriei APA; 
         - Primarul comunei APA. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001, republicata 

cu completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 9 voturi “pentru”; 

0“abtineri”; 0“impotriva” .        
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