
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 
e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  

                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 10 consilieri 

 

HOTARAREA NR.122 

privind constituirea Grupului de Initiativa Locala, a Grupului de Lucru Local 

pentru problemele romilor si aprobarea Planului Local de Actiuni Privind 

Incluziunea Minoritatilor Rome din Municipiul Husi pe perioada 2015-2020 

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Husi, Judetul Vaslui; 

 

            Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind constituirea Grupului de Initiativa Locala, a 

Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor si aprobarea Planului 

Local de Actiuni Privind Incluziunea Minoritatilor Rome din Municipiul 

Husi pe perioada 2015-2020; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

In  conformitate cu prevederile H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei 

Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii 

romilor pentru perioada 2015-2020; 

In temeiul art.36 alin. (2) lit.d) si alin. (6) lit. a) pct.2 si ale art.45 alin. (1) 

coroborat cu art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                             HOTARASTE:  

 

Art.1. Se constituie Grupul de Initiativa Locala in componenta prevazuta in 

Anexa nr.1,care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2.Se constituie Grupul de lucru local pentru problemele romilor in 

componenta prevazuta in Anexa nr.2,care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 
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Art.3.(1) Se aproba Planul local de actiune privind incluziunea minoritatilor 

rome din municipiul Husi, pe perioada 2015-2020, prevazut in Anexa nr.3, care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

   (2) Grupul de lucru local va implementa masurile cuprinse in Planul local 

de actiune privind incluziunea minoritatilor rome din municipiul Husi pe perioada 

2015-2020. 

 

Art.4.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi si Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Husi. 
 

 

 

                                                                 HUSI, 30 iunie 2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,         Contrasemneaza, 

        Aurel Caciula                                               Secretarul municipiului Husi  

                     jr.Monica Dumitrascu 


