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HOTĂRÂREA NR.396  
privind înființarea Grupului de Inițiativă Locală (GIL) și a Grupului de Lucru Local 

(GLL) pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027, in 

municipiul Huși 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

           Având în vedere: 

• Referatul Directiei de Asistenta Sociala  Husi nr. 6946 din 15.11.2022; 

• Referatul de aprobare a Primarului municipiului Huşi nr. 37378 din 18.11.2022 

privind înființarea Grupului de Inițiativă Locală (GIL) și a Grupului de Lucru 

Local (GLL) pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului României 

de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 

2022 – 2027, in municipiul Huși. 

• Raportul de specialitate al directorului executiv  al  Directiei de Asistenta 

Sociala Husi nr. 6948 din 15.11.2022 ; 

•  Raportul  de specialitate al Compartimentului Juridic din cadrul Directiei de 

Asistenta Sociala Husi nr. 6947 din 18.11.2022; 

• Avizul nr.405 din 22.11.2022 al  Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.260 din 22.11.2022 al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

• Avizul nr.174 din 22.11.2022 al Comisiei pentru învățământ, 

culte,cultura, tineret, turism, sănătate, muncă, protecție socială, 

protecția copilului, familie; 

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.560/2022  pentru aprobarea 

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 

pentru perioada 2022 – 2027 ; 

         In temeiul prevederilor art.139 alin. (1)  și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de    

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se constituie Grupul de Inițiativă Locală in componența prevăzută la Anexa nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
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Art.2. Se desemnează d-na consilier Matei Gabriela  ca reprezentant al Consiliului Local 

al municipiului Huși in Grupul de Lucru Local . 

 

Art.3 Se constituie Grupul de Lucru Local in componența prevăzută in Anexa nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

Art.4. Se aprobă regulamentul de funcționare a Grupului de Inițiativă Locală (GIL) , 

conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre . 

 

Art.5. Se aprobă regulamentul de funcționare a Grupului de Lucru Local (GLL) , conform 

anexei nr. 4 la prezenta hotărâre . 

 

Art.6. (1) Se aprobă Planul Local de Acțiune privind incluziunea minorităților rome din 

municipiul Huși, pe perioada 2022 – 2027, prevăzut la Anexa nr. 5, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 

   (2)   Grupul de Lucru Local va implementa măsurile cuprinse in Planul Local de Acțiune 

privind incluziunea minoritărilor rome din municipiul Huși pe perioada 2022 – 2027 . 

 

          Art.7.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează primarul municipiului Huși 

si Directia de Asistentă Sociala Huși. 

 
                                                                                                         HUŞI  ,  24 noiembrie  2022                                                                            
 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

           Toma Cătălina Tania                                                                          Secretar general ,  

                          jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 
 


