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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 51 din 26.04.2016 

privind înființarea Grupului de lucru local (GLL) pentru incluziunea cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020,  

la nivelul comunei Dudeștii Noi 
 
 

Analizând prevederile: 
 

a)Hotărârea Guvernului nr.18/2015 de aprobare a Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 
2020, Direcția de acțiune 11, punctul 2, litera b), punctual v, 
 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 5788/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la 

cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calitate delegată de către primarul 

comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr. 5787/2016,  

c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX  ale Consiliului 

Local al Comunei Dudeștii Noi, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre 

în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 

local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19 

noiembrie 2012, 

 

având la bază prevederile art. 36 alin.2, lit.b și art. 45 alin. (2) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  
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în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

  Art. 1.- Se aprobă înființarea Grupului de lucru local pentru incluziunea cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, la nivelul comunei Dudeștii Noi, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art. 2.- Grupul de lucru local va elabora planul local de măsuri privind incluziunea 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin armonizarea principalelor nevoi 
identificate prin procesul de facilitare comunitară în cadrul Grupului de inițiativă local sau 
identificate de către autorităţile publice locale, cu măsurile prevăzute în Strategie. Planul de 
acţiune va fi asumat de către consiliul local prin hotărâre. 
 
Art. 3.- La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Dudeștii 
Noi nr.29/2012 privind privind înfiinţarea Grupului de lucru local (G.L.L.) pentru problemele 
romilor. 
 
Art. 4. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în termenul 
prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului comunei și se 
aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
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Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Gheorghe CHIRVASITU 

L.S. 
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Anexă la HCL nr..../26.04.2016 
 
Componența Grupului de lucru local pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, la nivelul comunei Dudeștii Noi: 
 

Nr. 
Crt. 

Nume și prenume Funcția/Instituția 

1. Trîmbiță-Olteanu Flavia Expert local romi – Primăria comunei Dudeștii Noi 

2. Gașpar Maria Consilier local – Consiliul local al comunei Dudeștii 
Noi 

3. Capsali Adrian-Leonida Consilier local – Consiliul local al comunei Dudeștii 
Noi 

4. Siminic Carmen-Livia Medic de familie – Cabinet medical individual  

5. Paralescu Venus Medic de familie – Cabinet medical individual 

6. Faur Ciprian Agent șef adjunct – Secția nr.3 Poliție rurală 
Sînandrei, Postul de Poliție Dudeștii Noi 

7. Tatov Petronela Director - Școala Gimnazială comuna Dudeștii Noi 

8 Cireș Ramona Reprezentat Grup de ințiativă locală 
 


