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ANUNŢ   IMPORTANT ! 
Stimaţi cetăţeni! 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, Primarul Comunei 

Pesac propune spre dezbatere publică următorul proiect de act administrativ: 

 

1. Proiectul de hotărâre privind Planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor 

români aparținând minorității rome la nivelul Comunei Pesac, pentru anul 2019. 
 

Proiectul de hotărâre este anexă la prezentul anunț și este afişat la sediul propriu al Primăriei 

Comunei Pesac (Comuna Pesac, nr.360, Jud.Timiș). 

 

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare, cu privire la proiectul de act administrativ, la sediul Primăriei Comunei Pesac (Comuna 

Pesac, nr.360, Jud.Timiș) la Registratură-secretariat, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: 

primariapesac@yahoo.com, până la data de 18 februarie 2019 inclusiv. 

 

Materialele transmise vor purta menţiunea: ”Recomandare la Proiectul de hotărâre privind 

Planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome la nivelul 

Comunei Pesac, pentru anul 2019”. 

 

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

Soluționare Petiții (registratura instituției). 

În conformitate cu prevederile art.7 alin. 4 din Legea nr.52/2003, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare, începând cu data afișării și până la data de 28.01.2019, inclusiv 

(cel puţin 10 zile calendaristice de la data afișării) se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

De asemenea, aducem la cunoştinţa celor interesaţi că se va organiza o dezbatere publică 

asupra proiectului de act administrativ mai sus menționat, dezbatere care va avea loc la sediul 

Primăriei Comunei Pesac, nr. 360, Sala de  ședințe a Consiliului Local Pesac, în data de 29.01.2019, 

ora 11
00

. 

 

Proiectul de hotărâre privind Planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome la nivelul Comunei Pesac, pentru anul 2019 însoțit de documentele 

aferente (expunere de motive primar, raport compartiment de specialitate) este supus atenţiei publice. 

Va sta afișat la panou 30 zile. 

 

          Data afişării: 18.01.2019   Data luării de la panou: 18.02.2019 

 

 

 

     PRIMAR,      REFERENT III ASISTENT – lucrător social, 

          TOMA CORNEL                            NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr.____ din ______.2019 
 

privind Planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității 

rome la nivelul Comunei Pesac, pentru anul 2019 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2019, având în 

vedere următoarele: 

- expunerea de motive înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.____/_____.2019 

prezentată de primarul Comunei Pesac, prin care propune aprobarea Planului local de acţiune 

pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome la nivelul Comunei Pesac, pentru 

anul 2019; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.____/______.2019 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac 

- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.193/18.01.2019 și încheiat în conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr.52/2003;  

- adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș având nr.508/S1/16.01.2019 înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.169/17.01.2019 prin care se solicită întocmirea Planului local de 

activități pentru integrarea minorității rome; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.6/30.01.2018 privind actualizarea componenței Grupului de 

Lucru Local (GLL) înființat la nivelul Comunei Pesac; 

- prevederile H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.cc), art.27, art.35 și art.41-42 din Legea nr.292/2011 a asistenţei 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;                       

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.2, ale art.45 alin.1, art.47, 

art.115 alin.1 lit.b și ale art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1. Se aprobă Planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome la nivelul Comunei Pesac, pentru anul 2019, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac și 

Grupul de Lucru Local (GLL) actualizat la nivelul Comunei Pesac.  

    Art.4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 

 

             PRIMAR,                                                                         AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună, 

                                                             DUMITRAŞ ANGELICA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Nr. _____ din ______.2019 

 

 

 

În atenţia 

  CONSILIULUI LOCAL PESAC 

 

 

 

 Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, având în vedere adresa Instituției Prefectului-Județul Timiș 

având nr.508/S1/16.01.2019 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.169/17.01.2019 prin care se 

solicită întocmirea Planului local de activități pentru integrarea minorității rome, pe de o parte, precum și 

expunerea de motive prezentată de domnul Toma Cornel, primarul Comunei Pesac, pe de altă parte, 

propun adoptarea unei hotărâri privind Planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome la nivelul Comunei Pesac, pentru anul 2019, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.18/2015 a fost aprobată Strategia Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020, care stabileşte 

o serie de măsuri ce trebuie îndeplinite de către autorităţile publice atât la nivel central, cât și la nivel 

local. 

În conformitate cu prevederile H.C.L. Pesac nr.6/30.01.2018 privind actualizarea componenței 

Grupului de Lucru Local (GLL) înființat la nivelul Comunei Pesac, pentru asigurarea implementării 

Strategiei Guvernului privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în perioada 

2015-2020 la nivelul Comunei Pesac este necesară aprobarea unui Plan local de acţiune privind 

incluziunea minorităţii romeși care să fie asumat de către consiliul local, prin hotărâre. 

Planul local de acţiune are ca obiective: armonizarea principalelor nevoi ale cetăţenilor 

aparţinând minorităţii rome; sensibilizarea şi implicarea instituţiilor publice în problematica romă; 

promovarea de reglementări pentru o participare mai largă a romilor la actul decizional, sprijinirea de 

acţiuni specifice romilor; dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor romi în viaţa 

comunităţii, crearea şi dezvoltarea unor reţele specifice (organizarea unor centre de informare şi 

consultanţă pentru romi); optimizarea fluxului informaţional privind politicile pentru romi; sprijinirea 

iniţiativelor tinerilor romi; recunoaşterea funcţiilor specifice promotoare ale organizaţiilor pentru romi 

(socializare – integrare, participare); facilitarea accesului romilor la servicii publice specifice; facilitarea 

accesului la actul de cultură şi creşterea consumului cultural la persoanele de etnie romă; sprijinirea şi 

stimularea creativităţii culturale rome; promovarea, susţinerea şi recompensarea tinerelor talente; 

sprijinirea procesului de educare şi formare continuă; dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni privind 

prevenirea şi combaterea discriminării tinerilor romi cu cerinţe speciale psihice, fizice, tineri 

consumatori de droguri etc.; prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, şomajului şi delicvenței 

juvenile în rândul etniei rome. 

În acest sens, în temeiul art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1) şi modificată, se propune Consiliului Local al Comunei Pesac, spre dezbatere şi adoptare 

a proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome la nivelul Comunei Pesac, pentru anul 2019, cu menţiunea că Grupul de 

Lucru Local va duce la îndeplinire măsurile din acest plan. 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

E X P U N E R E    D E    M O T I V E 
privind Planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome 

la nivelul Comunei Pesac, pentru anul 2019 

Nr. ______ din __________.2019 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul Toma Cornel, în calitate de primar al Comunei Pesac, judeţul Timiş, prin 

prezenta, având în vedere următoarele : 

- prevederile H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.cc), art.27, art.35 și art.41-42 din Legea nr.292/2011 a asistenţei 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare,  

consiliul local are competenţa de a elabora în baza Strategiei Guvernului, Planul local de acţiune 

privind incluziunea minorităţii rome, stabilit in baza procesului de identificare şi selecţie a 

principalelor nevoi ale comunităţii locale cu un număr semnificativ de romi şi supunerea acestuia 

spre aprobarea G.L.L.  

Planul de acţiune adoptat de Grupul de lucru local (GLL) va fi asumat de către Consiliul 

Local prin hotărâre. Fiecare membru al grupului de lucru local va fi responsabil pentru 

implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul de acţiune local. 

În temeiul art.45 alin.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbaterea și aprobarea 

Consiliului Local al Comunei Pesac a proiectului de hotărâre având următorul obiect: Planul local 

de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome la nivelul Comunei 

Pesac, pentru anul 2019. 

 

 

 

P R I M A R 

TOMA CORNEL 
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