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HOTĂRÂREA NR.139 
Din 29 Noiembrie 2012 

privind constituirea Grupului de lucru local pentru incluziunea socială a 
romilor, la nivelul oraşului Buftea 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socia lă prin care se propune 

constituirea la nivelul oraşului Buftea a Grupului de lucru local (G.L.L.) pentru 
incluziunea socială a romilor, precum ş i desemnarea consilierilor locali, care vor face 
parte din acest grup; 

• Adresa nr. MD/17236/09.11 .2012 - a Instituţiei Prefectului Ilfov, înregistrată la 
registratura primăriei Oraşului Buftea cu nr. 13940 /01 .11.2012 prin care ni se aduce la 
cunoştinţă că se impune ca până la sfârşitul lunii noiembrie 2012 să constituim Grupul 
de lucru local ; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
• Propunerile formulate în plenul şedinţei cu privire la desemnarea unor membri; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1221 /2011 , prin care s-a aprobat 
Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romil.or 
pentru perioada 2012- 2020; 

În temeiul art. 36 alin.(1 ), alin.(2) lit. d) coroborat cu alin. (6), pct. 19 şi ale art. 45 alin .(1 ), 
art. 115 lit.b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările 
şi completă rile ulterioare; 

HOTĂRĂŞT E 

Art.1. Se constituie Grupul de lucru local pentru incluziunea socială a romilor, la nivelul 
oraşului Buftea, în următoarea componenţă : 

Preşedinte : Domnul Proţiuc Constantin - viceprimar al oraşului Buftea 
Domnul Ion Viorel - agent principal - Poliţia oraşul ui Buftea; 

• Domnul lordăchescu Gabriel - Sef serviciul Poliţia Locală a oraşului Buftea; 
• Doamna Balea Oana Cristina - inspector în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială ; 

• Domnul Motoi Octavian- vicepreşedinte Uniunea Naţională a Comunităţilor de Rromi 
- Filiala Ilfov 

• Doamna Rudeanu Aretinica - Director Şcoala Gimnazială nr.1 Buftea; 
• Doamna Ana Maria Moagă - profesor la cabinetul de asistenţă psihopedagogică -

Şcoala Gimnazială nr.2 Buftea; 
• Doamna Lungu Doina - Medic de Familie 
• Preot Paul Grozea 
• Domnul Andreescu Constantin- inspector asistent A.J .O.F.M. (punct de lucru Buftea) 
• doamna Marin Doiniţa - consilier local 



• domnul Tudor Gheorghe consilier local 
• domnul Costea Daniel- consilier local 

Art.2. Grupul de lucru local (GLL) va duce la îndeplinire atribuţiile specifice stabilite în 
Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2012-2020, aprobată prin H.G. nr.1221/2011 . 

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşulu i Buftea, serviciilor 
de specialitate, Grupului de lucru local, în vederea aducerii la îndeplinire şi Institu ţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 
SECRETAR, 

~ 


