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HOTĂRÂREA NR. 73 
Din 29 Iunie 2015 

privind actualizarea componenţei Grupului de lucru local pentru incluziunea 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune 
reorganizarea Grupului de lucru local la nivelul oraşului Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local nr.139/29.11.2012 privind constituirea Grupului de 
lucru local pentru incluziunea socială a romilor, la nivelul oraşului Buftea; 

• Adresele instituţiilor care au desemnat reprezentanţi să facă parte din Grupul de 
lucru local; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea 

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
rome pentru perioada 2015 - 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 completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. (1) Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă actualizarea componenţei 
Grupului de lucru local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome, la nivelul oraşului Buftea, în următoarea componenţă: 
Preşedinte: Domnul Proţiuc Constantin - viceprimar al oraşului Buftea 
Membri: 
- Domnul Jon Viorel - agent principal - Poliţia oraşului Buftea; 

Doamna Tronaru Cristina - inspector - Serviciul Poliţia Locală; 
Doamna Ba/ea Oana - Cristina - inspector - Direcţia Asistenţă Socială; 

Domnul Motoi Octavian - vicepreşedinte Uniunea Naţională a Comunităţilor de 
Romi - Filiala Ilfov; 
Doamna Rudeanu Aretinica - director Şcoala Gimnazială nr. 1 Buftea; 
Doamna Dumitrache Luciana - reprezentant Şcoala Gimnazială nr. 2 Buftea; 
Doamna Lungu Doina - Medic de familie; 



Antonache Claudia - Medic de familie; 
Domnul Paul Grozea - preot - Parohia "Buciumeni" Buftea; 
Dumitru Alin - preot - Parohia „Atârnati I "Buftea; 
Domnul Andreescu Constantin - inspector A.J.0.F.M. - Punct de lucru Buftea; 
Doamna Marin Doiniţa - consilier local; 
Domnul Tudor Gheorghe - consilier local; 
Domnul Costea Daniel - consilier local; 
Doamna Canela Viorica - mediator sanitar - Direcţia Asistenţă Socială; 

Doamna Ilinca Elena- Luminita - mediator sanitar - Directia Asistentă Socială; . ' ' 

Doamna Puiu Elena - asistent medical comunitar - Directia Asistentă Socială; 
' ' 

Referent - Compartimentul Integrare Romi - Direcţia Asistenţă Socială; 

Delegat al comunităţii locale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome. 

(2) Grupul de Lucru local se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar, la 
convocarea preşedintelui, în scopul analizării, planificării, organizării şi implementării 

activităţilor sectoriale pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din planul local de 
acţiune, la nivel local, având în principal, următoarele responsabilităţi: 

Elaborarea planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome prin armonizarea principale/or nevoi identificate pe 
plan local cu măsurile prevăzute în Strategia Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 
2015 - 2020, în termen de 30 de zile de la data constituirii Grupului de Lucru 
local. 
Prezentarea Planului de acţiune, Consiliului local al oraşului Buftea în vederea 
aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului local. 
Participarea membrilor Grupului de Lucru local la întrunirile acestuia este 
obligatorie. Întreaga activitate desfăşurată în cadul şedinţelor se va consemna 
într-un proces - verbal semnat de preşedinte, sau de cel care conduce şedinţa 
şi de membrii participanţi. 
Fiecare membru al GLL va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din 
aria sa de activitate, cuprinse în planul local de acţiune. 
Introducerea Planului local de acţiune privind incluziunea romilor în strategia 
de dezvoltare a localităţii. 
Transmiterea planului local de acţiune către Biroul Judeţean pentru Romi în 
vederea introducerii în planul judeţean de măsuri. 
Monitorizarea implementării măsurilor din planul de acţiune locală şi 

formularea de propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora. 
Întocmirea rapoarte/or semestriale de monitorizare a progresului înregistrat în 
implementarea planului de acţiune locală şi transmiterea acestora la Agenţia 
Naţională pentru Romi şi la Biroul Judeţean pentru Romi. 

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 rome pentru perioada 2015 - 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
18/2015. 



Art.3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local nr. 139/29.11.2012 privind constituirea 
Grupului de lucru local pentru incluziunea socială a romilor, la nivelul oraşului Buftea. 

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, membrilor desemnaţi în Grupul de lucru local potrivit art.1, în 
vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA (I 11.; 


