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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
'iaţa Miha; Eminescu nr. 1, Tel: 031·8241231 Fax: 031-8241238 

E ·ma ii: contact@primariabuftea.ro 
Web: www. rimoriabu tea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 163 
Din 31 octombrie 2022 

privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome, la nivelul ora~ului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având in vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe - Alexandru, 

viceprimarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Asistenţă Socială; 
■ Hotărârea Consiliului local nr.148/30.09.2022 privind actualizarea componenţei 

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

■ Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

■Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
■Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie; 
■Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 
•Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 560/2022 pentru 

aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, ale art.129 alin. 14) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

În temeiul art.139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. • Se aprobă Planul local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome, la nivelul oraşului Buftea, pentru perioada 2022-2027, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. · Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Ilfov. 
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Oraş Buftea Judeţ Ilfov Anexa la H.C.L. nr. 163/31.10.2022 
Planul local de actiune privind incluziunea minorităţii rome 2022 - 2027 

A. EDUCATIE 

Nr. 
Crt. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Obiective: (1) Asigurarea accesului egal, gratuit si universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile in sistemul public de 
învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. 

(2) Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe baze etnice, de 
statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi 

MĂSURI 

Extinderea, derularea, monitorizarea şi 
mediatizarea programelor de sprijin care 
vizează stimularea participării şcolare, 
reducerea absenteismului şi obţinerea 
succesului şcolar în învăţământul 
preuniversitar 

Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal 
al cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
rome la educaţie de calitate la toate 
nivelurile sistemului public de învăţământ 
prin dezvoltatea unor programe de tip 
,,Şcoala de după şcoală", ,,Adoua şansă" şi de 
corectare a abandonului şcolar, pentru copii 
îşi tinerii care au părăsit şcoala înainte de 
terminarea învă1_ământului obligatoriu 

Dezvoltarea unui program de tip „Şcoala de 
după şcoală", în instituţiile de învăţământ ale 
oraşului Buftea 

Continuarea aplicării măsurii privind 
acordarea de locuri speciale pentru elevii 
romi, la admiterea în învăţământul liceal, 
profesional, postliceal şi superior 

RESPONSABIL 

-Autoritatea publică locală (Consiliul Local, 
Primărie) 
·Direcţia Asistenţă Socială Buftea 
Conducerea instituţiilor de învăţământ din 
Oraşul Buftea 
-ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia 
grupurilor dezavantajate şi cu experienţă 
în domeniu 
-Autoritatea publică locală (Consiliul Local, 
Primărie) 

Conducerea instituţiilor de învăţământ din 
Oraşul Buftea 
-ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia 
grupurilor dezavantajate şi cu experienţă în 
domeniu 
-Partenerii sociali 
-Reprezentanţi ai minorităţii rome 
Autoritatea publică locală (Consiliul Local, 
Primărie) 
Direcţia Asistenţă Socială Buftea 
-Reprzentant instituţii de învăţământ 
conform GLL 
ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia 
grupurilor dezavantajate si cu experienţă în 
domeniu 
-Partenerii 
sociali 
Inspectoratul Şcolar 
Reprezentanţi ai minorităţii rome 
Direcţia Asistenţă Socială Buftea 

TERMEN 

permanent 

permanent 

permanent 

permanent 

Interval de 
evaluare 

s
Semestrial 
A·- Anual 

A 

A 

A 

A 

Surse de 
finanţare 

Buget de stat 
Buget local 

Buget de stat 
Buget local 
Sponsorizări 

Buget 
propriu 

Buget de stat 
Buget local 
Sponsorizări 
Alte surse 

Buget de stat 

Rezultate preconizate 

-reducerea abandonului şcolar 
în rândul copiilor de etnie 
romă, creşterea 
promovabilităţii acestora 

-scăderea numărului de 
persoane analfabete 

-Stimularea continuării studiilor 
-socializarea si 

dezvoltarea 
aptitudinilorde comunicare şi 
afirmare în societate ale 
copilului 

-creşterea 

gradului de 
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5. Organizarea de concursuri, activităţi Autoritatea publică locală (Consiliul Local, permanent A Buget local -scaderea ratei 
extraşcolare, extracurriculare şi tabere Primărie) Sponsorizări abandonului 
şcolare care să ofere facilităţi Direcţia Asistenţă Socială Buftea şcolar prin 
copiilor/elevilor proveniţi din grupuri ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia atragerea către 

dezavantajate grupurilor dezavantajate şi cu instituţia şcolară, 

experienţă în domeniu a copiilor romi 

Reprezentanţi ai minorităţii rome 
Conducerea Instituţiilor de învăţamânt din 
oraşul Buftea 

6. Angajarea unui mediator şcolar, aparţinând Autoritatea publică locală (Consiliul permanent Buget de stat -mediere 
minorităţii rome Local, Primărie) şcolară între 

Inspectoratul Şcolar comunitatea 
Direcţia Asistenţă Socială Buftea romă şi 

şcoală 

7. - Implementarea unor programe şi activităţi Autoritatea publică locală (Consiliul Local, permanent s Surse locale creşterea 

de educaţie parentală şi de încurajare a Primărie) interesului 
participării părinţilor romi la procesul Conducerea Instituţiilor de învăţămînt părinţilor pentru 
educaţional din şcoală şi din afara ei. din oraşul Buftea educaţia copiilor 

Directia Asistentă Socială Buftea lor 

8. Organizarea unor campanii de promovare a ONG-urile cu atribuţii legate de educaţia Permanent s Surse locale Informarea categoriilor diferite 
diversităţii, de prevenire a discriminării în grupurilor dezavantajate şi cu de beneficiari cu privire la 
învăţământ şi referitoare la importanţa experienţă în domeniu serviciile disponibile în şcoli, 

educaţiei preşcolare, gimnaziale, de Reprezentanţi ai minorităţii rome grădiniţe. Monitorizarea 

prevenire a absenteismului şi Direcţia Asistenţă Socială Buftea calităţii serviciilor de sprijin 
existente, precum şi a celor de 

abandonului şcolar, a abuzului şi a neglijării consiliere şi orientare/tutorat 
copilului Organizarea lunară de întâlniri între specifice grupurilor 
liderii comunităţilor de romi, părinţii elevilor dezavantajate 
romi şi cadrele didactice din instituţiile de 
învăţământ, în vederea încurajării 
oarticioărîi 'lfOlare a tinerilor romi 

B.OCUPARE 
Obiectiv: Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând minorităţii romilor şi creşterea atractivităţii pentru investiţii. 

Nr. MĂSURI RESPONSABIL TERMEN Interval de SURSE DE REZULTATE 
Crt. evaluare FINANŢARE PRECONIZATE 

s. 
Semestrial n~!1v0 
A - Anual /4,, '?-~· --:-,-. I I 

"·,, 

1. 1. Promovarea antreprenorialului în rândul 6-Autoritatea publică locală (Consiliul Permanent A Fonduri -îmbunătăţirea /2 &i~aţiei 
comunităţilor locale cu un procent însemnat Judeţean, Consiliul Local, Primărie) structurale socioeconomică 
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de populaţie aparţinând minorităţii romilor -Parteneri sociali Buget de stat rome 
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2. Identificarea unor oportunităţi de muncă Partenerii sociali 
bazate pe flexicuritate pentru grupurile Reprezentanţi ai minorităţii rome 
vulnerabile, în special pentru femeile Autoritatea publică locală (Consiliul 
aparţinând minorităţii romilor (locuri de Local, Primărie} 
muncă flexibile, dar având asigurări sociale AJOFM Ilfov 
plătite), activităţi generatoare de venit şi 
mici afaceri pentru familii, programe de 
ucenicie sau tutorat, concomitent cu 
asigurarea suportului pentru accesul la 
serviciile de educaţie şi îngrijire: creşe şi 
orădinite, ,, Scoală duoă scoală". 

3. Identificarea modalităţilor de recunoaştere a AJOFM - Ilfov 
competenţelelor profesionale ale cetăţenilor Autoritatea publică locală 
aparţinând minorităţii rome, obţinute în afara {Consiliul Judeţean, 
cadrului formal, în scopul facilitării incluziunii Consiliul Local, Primărie) 
pe piaţa muncii Parteneri sociali 

4. Acordarea serviciilor de consiliere AJOFM - Ilfov 
profesională persoanelor aflate în dificultate, -Reprezentanţi ai minorităţii rome 
inclusiv pentru membrii minorităţii romilor, în -Autoritatea publică locală 
vederea reintegrării sociale: -identificarea (Consiliul Local, Primărie prin 
surselor de finanţare pentru demararea de 

serviciul de 
activităţi pe cont propriu, sprijin pentru 

specialitate} -pregătirea unui CV şi pentru participarea la 
un interviu, 12ăsirea unui loc de muncă ONG ·· uri locale 

5. Selectarea, consilierea şi îndrumarea - Autoritatea publică locală •· prin 
persoanelor de etnie romă aflate în căutarea serviciul de specialitate 
unui loc de muncă, persoane care nu au Reprezentant instituţii de învăţământ • 
finalizat studiile primare sau gimnaziale, conform GLL 
spre unităţile de învăţământ 

6. Desfăşurarea activităţilor de informare şi ·AJOFM - Ilfov 
consiliere profesională şi mediere pentru -Reprezentanţi ai minorităţii rome 
persoanele aflate în evidenţa AJOFM, prin: -Autoritatea publică locală 
- includerea persoanelor de etnie romă în (Consiliul Local, Primărie prin 
servicii de consultanţă şi asistenţă pentru serviciul de 
începerea unei activităţi independente sau specialitate 
pentru iniţierea unei afaceri pe cont -Direcţia Asistenţă Socială Buftea 

propriu; 
• întâlniri cu reprezentanţi ai etniei rome, 
precum şi întâlniri în comunităţile de romi de 
pe raza oraşului, cu cetăţenii de etnie romă, 
pentru a-i informa despre modalităţile de 
ocunare si formare orofesională, orecum şi 

Permanent A Fonduri 
structurale 
Buget de stat 
Buget local 
Alte surse 

Permanent A Buget de stat 
Buget local 
Alte surse 

Permanent A Buget de stat 
Buget local 
Alte surse 

Permanent A Surse locale 

Permanent A Surse locale 

• scăderea 
numărului de 
persoane fără loc 
de muncă din 
rândul femeilor 
rome 

• scăderea numărului de 
persoane fără loc de muncă 
din rândul romilor • 
Stimularea creşterii ocupării 
forţei de muncă a persoanelor 
aparţinând minorităţii rome şi 
creşterea atractivităţii pentru 
investitii. 

·scăderea numărului de 
persoane fără loc de muncă din 
rândul romilor. Creşterea 
participării a şomerilor la 
cursuri de formare profesionala 

-reducerea 
numărului de 
persoane fără 
studii 

-crearea de locuri de 
muncă 
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informarea acestora despre organizarea 
Bursei locurilor de muncă. 

7. Sprijinirea etnicilor romi pentru demararea -Reprezentanţi ai minorităţii rome Permanent A Buget de stat - crearea de locuri de 
unei afaceri şi obţinerea documentelor -Autoritatea publică locală Buget local muncă 
necesare, acordarea de autorizaţii pentru (Consiliul Local, Primărie) Alte surse 
organizarea şi desfăşurarea în baza liberei 
iniţiative a activităţilor economice (comerţ 
stradal, etc.) pentru persoanele de etnie 
romă. 

C. SĂNĂTATE 
Obiectiv: Stimularea măsurilor de promovare a sănătăţii care să contribuie la creşterea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor la serviciile de sănătate publică şi la 
creşterea speranţei de viaţă. 

Nr. 
Crt. 

1. 

2. 

MĂSURI 

Identificarea persoanelor de etnie romă 
care nu sunt înscrise la medicul de familie 
şi demararea procedurilor de înscriere. 

Extinderea reţelei de asistenţi comunitari 
şi mediatori sanitari care să-şi desfăşoare 
activitatea în cadrul comunităţilor de romi 
de pe raza oraşului Buftea 

RESPONSABIL 

-Direcţia Asistenţă Socială Buftea 
· Autoritatea publică locală (Consiliul 
Local, Primărie) 

· Autoritatea publică locală 
(Consiliul Local, Primărie 
-Direcţia Asistenţă Socială 

TERMEN 

Permanent 

Permanent 

Interval 
de 

evaluare 
s. 

Semestrial 
A - Anual 

s 

s 

SURSE DE 
FINANŢARE 

Buget de 
stat 
Buget local, 
ONG-uri 
Alte surse 

Buget de 
stat 
Buget local, 
ONG-uri 
Alte surse 

REZULTATE 
PRECONIZATE 

-creşterea 

accesului 
romilor la 
serviciile 
medicale, prin 
includerea lor 
în sistemul de 
asigurări de 
sănătate 

-Îmbunătăţirea 
accesului 
romilor la 
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3. Derularea periodică a unor activităţi de -Autoritatea publică locală (Consiliul Permanent s Buget de -reducerea riscului de 
informare/instruire sanitară şi de educaţie Local, stat îmbolnăviri în cadrul 
pentru sănătate la nivelul comunităţilor de Primărie) - Buget local, comunităţilor de romi 

romi din: Direcţia ONG-uri 

Campanii de educaţie sanitară 
Asistenţă Alte surse 
Socială 

privind BTS (Bolile cu transmitere sexuală) Buftea 
a cetăţenilor români de etnie romă; -
Campanii de educaţie sanitară privind 
alimentaţia sănătoasă a cetăţenilor români 
de etnie romă 
- Campanii de educaţie sanitară 
privind utilizarea apei şi săpunului în cadrul 
comunităţilor cetăţenilor români de etnie 
romă 

4. Identificarea copiilor şi familiilor aflate în -Direcţia Asistenţă Socială Buftea Permanent s Buget local -acordarea beneficiilor de 
dificultate şi includerea acestora în sistemul asistenţă socială, respectiv 
de asistenţă socială. ajutorul social, alocaţia pentru 

susţinerea familiei şi alte 
drepturi stabilite prin lege 

5. Desfăşurarea anuală, în colaborare cu ONG- • Direcţia Asistenţă Socială Permanent A Buget local -îmbunătăţirea 
urile şi autorităţile locale, a unor campanîi Buftea ONG "uri situaţiei socio-
de informare şi de sensibilizare a opiniei · ONG-uri cu preocupare în locale economică a 
publice cu privire la drepturile copilului, problematica romilor familiilor de romi 
precum şi la problematica familiilor aflate 
în dificultate, în scopul prevenirii 
abandonului, abuzului şi a neglijării 
cooiluluî. 

6. Asigurarea serviciilor de planificare ·medicul de familie Permanent A Buget local -reducerea 
familială abandonului 

copiilor 

D. LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTUCTURĂ 
Obiectiv: Asigurarea de către instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali, a condiţiilor de locuit decente în comunităţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, 
precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică infrastructură. 

Nr. I MĂSURI I RESPONSABIL 
Crt 

1. Facilitarea accesului la locuinţă socială, 
publică, privată, atribuirea de teren pentru 
construcţia de locuinţe conform Legii nr. 
15/2003 

-Direcţia Asistenţă Socială Buftea 
Reprezentanţi ai minorităţii rome 
-Autoritatea publică locală 
(Consiliul Local, Primărie) 

TERMEN 

Permanent 

Interval 
de 

evaluare 
s. 

Semestrial 
A• Anual 

A 

SURSE DE 
FINANŢARE 

Buget de stat 
Buget local 
Alte surse 

REZULTATE 
PRECONIZATE 
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2. Soluţionarea problemelor legate de dreptul ·Oficiul de Cadastru şi Publicitate Permanent 
de proprietate asupra terenurilor şi Imobiliară 
locuinţelor deţinute de romi. -Reprezentanţi ai minorităţii rome 

-Autoritatea publică locală (Consiliul 
Local, Primărie) 

3. Asigurarea condiţiilor normale de locuit în Autoritatea publică locală (Consiliul Permanent 
zonele populate de romi prin racordarea Local, Primărie) 
la serviciile de energie electrică, apă 
potabilă, canalizare, salubrizare 

4. Reparaţii străzi locuite de romi, prin Autoritatea publică locală (Consiliul Local) Permanent 
asfaltare sau refacere pietruire in functie 
de situatie 

5. Realizări trotuare (alei pietonale) pe străzi Autoritatea publică locală (Consiliul Local) Permanent 
locuite de romi 

E,CULTURĂ 

Obiectiv: Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorităţii romilor. 

Nr. MĂSURI RESPONSABIL TERMEN 
Crt. 

1. Sprijinirea şi finanţarea din surse locale a • Autoritatea publică locală Permanent 
unor evenimente culturale cu specific (Consiliul Local, Primărie) 
inspirat din folclorul şi cultura romani - 0.N.G.-uri 

2. Organizarea de evenimente de promovare a Autoritatea publică locală Permanent 
culturii rrome şi promovarea culturii rome (Consiliul Local, Primărie) 
in toate evenimentele culturale derulate la · O.N.G.-uri 
nivelul oraşului. 

3. Iniţierea unor proiecte culturale de - Autoritatea publică locală Permanent 
reconstrucţie şi afirmare identitară a (Consiliul Local, Primărie) 
romilor. -O.N.G.-uri 

-lnte'1rare eurooeană 

A Buget de stat 
Buget local. 
ONG-uri 
Alte surse 

A Buget de stat 
Buget local, 
ONG-uri 

s Buget de stat 
Buget local 

s Buget de stat 
Buget local 

Interval SURSE DE 
de FINANŢARE 

evaluare 
s . 

Semestrial 
A - Annual 

A Buget local 
Surse atrase (donaţii, 
sponsorizări 

A surse locale 
·ONG· uri 

A -Fonduri europene 
-ONG-uri 

- creşterea 
numărului de 
locuinţe intrate în 
legalitate 

Îmbunătăţirea 
accesului 
cetăţenilor de 
etnie romă la 
serviciile 
publice şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
locuit 

REZULTATE 
PRECONIZATE 

- afirmarea culturii 
şi identităţii 
romani, în special 
în rândul copiilor, a 
tinerilor 
-Păstrarea, 
dezvoltarea şi 
afirmarea 
identităţii 
culturale (limba, 
obiceiuri, 
patrimoniu) a 
minoritătii r 
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f.1. Protecţia copilului 

Nr. MĂSURI RESPONSABIL TERMEN Interval de SURSE DE REZULTATE 
Crt evaluare FINANŢARE PRECONIZATE 

s. 
Semestrial 
A· Anual 

1. Iniţierea unor programe de prevenire şi -ONG uri Permanent s Buget local dezvoltarea unor 
combatere a discriminării cu care se -Autoritatea publică locală ONG-uri proiecte durabile în 
confruntă copiii romi, inclusiv prin (Consiliul Local, Primărie) domeniul educaţiei, 
încurajarea realizării de parteneriate între -Direcţia Asistenţă Socială Buftea dezvoltării comunităţii, 
organizaţiile neguvernamentale şi societăţii civile, 
structurile publice locale pentru protecţia sănătăţii şi culturii 
copilului. îmbunătăţirea calităţii 

vieţii copiilor din 
familiile cu venituri 
scăzute-

2. Asigurarea protecţiei speciale a copilului -Direcţia Asistenţă Socială Buftea Permanent s Buget local 
aflat în dificultate, prin stabilirea măsurilor 
de protecţie, potrivit prevederilor Legii nr. 
Zn/2004, privind protecţia şi promovarea 
dreoturilor cooilului. 

f. 2. Justiţie şi ordine publică 

1. Prevenirea şi combaterea apariţiei ·Poliţia Oraşului Buftea Ori de câte s Surse locale -reducerea ratei 
stărilor tensionate sau succeptibile de a -Lideri ai organizaţiilor de romi ori este infracţionalităţii 

genera violenţa prin: -Direcţia Asistenţă Socială Buftea necesar 

- medierea şi comunicare 
corespunzătoare; 
- organizarea de întâlniri lunare între 
şefii poliţiei cu reprezentanţi ai romilor 
pentru asigurarea unui climat de bună 
convieţuire între cetăţeni români de 
etnie romă şi ceilalţi locuitori; 
· formarea de abilităţi în intervenţii 
nonviolente la apariţia stărilor 
conflictuale 

2. Iniţierea şi desfăşurarea unor programe - Poliţia Oraşului Buftea Permanent s Surse locale -prevenirea 
de educaţie juridică, civică şi de - Lideri ai organizaţiilor infracţionalităţii 

prevenire, în colaborare cu membrii de romi - lnstitutiile de 

minorităţii rome, cuprinzând: • învăţământ din Oraşul 

ore de legislaţie rutieră în şcoli generale 
Buftea 

şi grădiniţe • combaterea violenţei şi a l V~) 

faptelor antisociale atât în şcoli cât şi în )'.\~0,_1:1-/~.11:,) '· 

afara acestora; ~<o>\ 
\ ·)<\ 

- respectarea unor norme de conduită în \7'.'.. 
societate i a l ilor în vi are ,O~ ,~ 
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f.3. Administraţie şi dezvoltare comunitară 

1. Angajarea unui expert local pentru romi, Autoritatea publică locală Permanent 
din cadrul comunitatii locale de romi, in (Consiliul Local, Primărie) 
conformitate cu legislatia in vigoare Direcţia Asistenţă Socială Buftea 

2. Identificarea persoanelor de etnie romă care · Autoritatea publică locală Permanent 
nu au acte de identitate sau de stare civilă, (Consiliul Local, 
la nivelul localităţii şi punerea lor în Primărie) • Serviciul de 
legalitate. Reactualizarea permanentă a Evidenţă 
bazei de date. 

lnformatizată a persoanei 
-Direcţia Asistenţă Socială Buftea 

3. Identificarea şi rezolvarea problemelor cu -Grupul de lucru local Permanent 
care se confruntă comunităţile de romi 
din Oraşul Buftea, prin organizarea de 
întâlniri semestriale între reprezentanţii 
Grupului de lucru local, care reuneşte: 
reprezentanţi ai instituţiilor publice 
locale, membrii ai organizaţiilor 
neguvernamentale (inclusiv cele ale 
romilor), membrii ai Consiliului Local. 

întocmit 
Grup de Lucru Local 

5 Buget local 

5 Buget local 

5 

Medierea relatiei dintre 
Autoritatea publică 
locală 
{Consiliul Local, 
Primărie) si Membrii 
comunitatii de romi din 
Oraşul Buftea 

- punerea în legalitate 
a cetăţenilor de etnie 
romă prin identificarea 
persoanelor fără acte 
de stare civilă şi de 
identitate în vederea 
emiterii acestora 

-realizarea obiectivelor 
propuse în prezentul 
Plan 
Local de Acţiune 
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