
ROMANIA
JUDETUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE

HOTARARE
privind constituireaGrupului de lucru local (GLL)pentru asigurareaimplementiirii StrategieiGuvemuluide

incluziunea ceta1enilorromam.apar1inandminoritaVirome din comuna 1Decembrie

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie intrunit in sedintii ordinara in data de 23.11.2012;
Avand in vedere:
- Proiectul de Hotarare nt. 29/16.11.2012 iniVat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre

Gheorghe, privind constituirea Grupului de lucru local (GLL) care va asigura implementarea Strategiei
Guvemului Romaniei de incluziune a cetiitenilor romani apartinand minoritatilor romilor pentruu perioada 2012-
2012, aprobata prin H.G. nt. 1221/2011;

- Prevederile din H;G. nt. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvemului Romaniei de incluziune a
cetatenilor romani apartinand minoritiip.i romilor pentru perioada 2012-2020;

- adresa Instituvei Prefectului judetul Ilfov nt. MD / 17236/09.11.2012;
- raportul de specialitate nt. 7243/15.11.2012;
Tinand cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 1Decembrie;
In baza prevederilor art. art. 36 alin. (2) lit. d) ~i alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nt. 215/2001, privind

Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administrava Publica Locala, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA~TE:

Art. 1- Se aproba constituirea Grupului de lucru local (GLL) pentru asigurarea implementarii
Strategiei Guvemului de incluziune a ceta~enilor romani apar?nand minorita?i rome din comuna 1
Decembrie, in urmatoarea componen~a:

1. Lulea Marian - expert local pentru romi
2. Radu Marian - reprezentant Poli?a 1 Decembrie
3. Iuga Elena - Director adjunct ~coala gimnaziala nr. 1
4. Gutiu Anton - Medic de familie,
5. Oana Adrian - Consilier local
6. Stanu~ Ion - Consilier local
7.Ciolan Gheorghe - delegat din Grupul de initiativii localii. (GIL)
Art. 2 - Grupul de lucru local (GLL) constituit conform art. 1 va adopta planullocal de acvune privind

incluziunea minoritap.i rome, stabilit in baza procesului de identificare ~i selecve a principalelor nevoi ale
comunitap.i locale, plan care va fi asurnat (total sau parval) de catre Consiliul Local, prin hotarare, ~i va fi
introdus ulterior in strategia de dezvoltare a comunei 1 Decembrie.

Art. 3 - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de membrii Grupului de lucru local
(GLL) constituit conform art. 1.

Art. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicatii persoanelor si institutiilor interesate de ciitre secretarul
comunei 1 Decembrie, care va asigura ~i publicitatea acesteia.

Comuna 1 Decembrie
Nr. 36/23.11.2012

Contrasemneaza,
Secret

Jilave . 'a Daniel


