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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

       

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr.8 din 12.02.2020 
 

privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (G.L.L.)  

înființat la nivelul Comunei Pesac 

 

 
 

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 ___02.2020, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr.571/12.02.2020 prezentat de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș, 

prin care propune consiliului local actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (G.L.L.) 

înființat la nivelul Comunei Pesac; 

- actul de actualizare a componenței Grupului de Inițiativă Locală (G.I.L.) la nivevlul Comunei 

Pesac înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.490/06.02.2020; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.____/___.02.2020 întocmit de doamna Fluture Laura Loredana, responsabil cu problematica romilor 

la nivelul U.A.T. Comuna Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.14/04.02.2020 privind desemnarea 

persoanei responsabile cu problematica romilor la nivelul U.A.T. Comuna Pesac; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.24/15.10.2012 privind înfiinţarea Grupului de Lucru Local (GLL) 

la nivelul Comunei Pesac; 

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

(GLL) 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul prevederilor art.87 alin.1, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.d, art.129 

alin.7 lit.p,  art.134 alin.1 și alin.3 lit.a, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

                                        

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 

 Art.1. Se actualizează componența Grupului de Lucru Local (G.L.L.) pentru incluziunea 

socială a romilor constituit la nivelul Comunei Pesac, după cum urmează:  

- Responsabil cu problematica romilor    – Fluture Laura Loredana; 

- 1 reprezentant al Primăriei Comunei Pesac   – Fanu Marioara-Anișoara; 

- 1 reprezentant al Postului de Poliţie Pesac    – Crișan Florentin; 

- 1 medic         – Grui Ana; 

- 1 preot                    – Mladenov Svetozar-Dragoslav; 

- 1 reprezentant al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac  – Matieș Margareta; 

- 1 consilier local        – Jivan Mihai; 

- 1 delegat al comunităţii locale a romilor din G.I.L.   – Covaci Florin. 
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 Art.2. Grupul de Lucru Local (G.L.L.) va duce la îndeplinire atribuţiile specifice stabilite în 

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 

perioada 2015-2020, aprobată prin H.G. nr.18/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.3. Se aprobă Planul de acţiune local privind incluziunea minorităţii rome, conform 

Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L. Pesac nr.6/30.01.2018, 

precum și orice prevederi contrare. 

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Grupul de Lucru Local 

(G.L.L.) desemnat la art.1. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

               - Consiliului Local al Comunei Pesac. 

 

 
 

         INIȚIATOR          AVIZAT 

             PRIMAR,                   Secretar General U.A.T.,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                             DUMITRAŞ ANGELICA  

 


