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HOTĂRÂR E A NR.89
Din 31 Iulie 2013
pentru as umarea Planului de acţiune locală privind incluziunea
minorităţii rome din oraşul Buftea
Consiliul local al o raş ului Buftea,
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşul u i Buftea;
• Raportul de specialitate al Dire cţiei Asistenţă Socială ;
• Raportul Grupului de lucru local (G .L.L.) pentru incluziunea socială a romilor;
• Hotărârea Consiliului Local nr.139/29.11.2012 privind constituirea Grupului de lucru
local pentru incluziunea socială a romilor, la nivelul oraşului Buftea ;
• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea ;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1221/2011 , prin care s-a aprobat
Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor
pentru perioada 2012 - 2020 şi ale art. 36 alin . (1) , alin. (2) lit. (d) co roborate cu cele ale alin .
(6), lit. (a) şi alin . (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republ i cată , cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi com p letările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se asumă "Planul de acţiune lo cală privind incluziunea minorită ti i rome din
oraşul Buftea", adoptat de către Grupul de lucru local (G.L.L.) , prevăz ut în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Se aprobă introducerea "Planului de acţiune locală privind incluziunea minorită ţii
rome din oraşul Buftea" în strategia de dezvoltare a oraşu lui Buftea.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a Planului de acţ i un e locală privind incluziunea
minorităţii rome din oraşul Buftea se încredinţeaz ă Grupul de lucru local (G.L.L. ), constituit la
nivelul oraşului Buftea.
Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la c unoştinţă pu b li că a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia , primarului oraş ului Buftea, serviciilor
local , în vederea aducerii la îndeplinire şi In stituţ iei
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