
 

HOTĂRÂREA NR.292 
                                              din data de 20 decembrie 2017 
 

- privind aprobarea Planului Local de Acţiune Locală pentru comunităţile de romi din 

Municipiul Făgăraş pentru perioada 2017-2019 

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

întrunit în şedinţă ordinară, 
 
Analizând referatul nr 3369 din data de 21.11.2017 Serviciului Public de Asistenta 

Sociala Fagaras prin care se propune aprobarea Planului Local de Acţiune Locală pentru 
comunităţile de romi din Municipiul Făgăraş pentru perioada 2017-2019, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii 

publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 

minorităţilor, 

Ţinând seama de prevederile art.ll alin (1) lit.B) şi art.ll lit.b) alin (2) din HG nr. 

18/2015 privind Strategia Guvernului României privind incluziunea cetăţenilor români 

aparţinând minorităţilor rome pentru perioada 2015 - 2020, actualizată, 

în temeiul art. 36 alin (2) lit.b, alin (4) lit.e), art.45, alin(2), din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                              HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 - Se aprobă Planul Local de Acţiune Locală pentru comunităţile de romi din 

Municipiul Făgăraş pentru perioada 2017-2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se va constitui o Comisie Consultativă Comunitară pentru monitorizarea 

implementării Planului de Acţiune Locală pentru comunităţile de romi din Municipiul Făgăraş 

din care vor face parte reprezentanţi ai autorităţilor locale, consilieri locali, reprezentanţi ai 

comunităţilor de romi, Asociaţia Rromilor din Făgăraş, reprezentanţi ONG, precum şi alte 

entităţi locale. 

Art.3 - Sumele prevăzute în Planul Local de Acţiune Locală pentru comunităţile de 

romi din Municipiul Făgăraş pentru perioada 2017-2019 nu constituie obligație la constituirea 

bugetelor locale pentru anii 2018 și 2019, constituind bază pentru aplicarea de proiecte din 

fonduri nerambursabile. 

Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Primarul Municipiului Făgăraș, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala Fagaras, 

Compartiment Proiecte și Directia Buget Finante. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 

SUCIU ANDREEA-OANA                Secretarul municipiului, 

                           LAURA ELENA GIUNCA 

          



 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru 

Consilieri in functie -19 

Consilieri prezenti-17 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

1 ex. Dosar specialitate 

1 ex. Colecție 

1 ex. Prefectură 

1 ex. Primar 

1 ex. Secretar 

1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte 

1 ex. Serviciul Public de Asistenta Sociala Fagaras 

1 ex. Direcția Buget-Finanțe 

1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

1 ex. Afișare 
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