
               ROMÂNIA                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
         JUDEȚUL SĂLAJ                                             SECRETAR GENERAL, 
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI        
                PRIMAR                
 

PROIECT 
 HOTĂRÂREA NR. __4__ 

din 30.03.2023 
privind aprobarea Planului de Strategie Locală pentru incluziunea comunităților de romi, pentru anii 2022-

2027  
  
 

         Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică; 
          Având în vedere: 
             - Referatul de aprobare nr.4655/13.03.2023 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, 
             - Raportul de specialitate nr.4656/13.03.2023 al Direcției de asistență socială, 
              - adresa nr.2454/07.03.2023 a Instituției Prefectului județului Sălaj, înregistrată sub nr. 4332/08.03.2023; 
             -Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie pentru copii, tineret şi sport, protecţia mediului şi turism,  
 - Avizul Comisiei  juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor: 
        - HG nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității rome 2022 - 2027, 
 -art. 129  alin. 2, lit. d și alin. 7 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. 1  și art.196 alin.1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
        HOTĂRĂŞTE: 
 
         Art.1. Se aprobă Planul de Strategie Locală pentru incluziunea comunităților de romi, pentru anii 2022-2027, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           
       Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei și 
Grupul de Lucru Local. 
 
        Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
        Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  -Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 

-Prefectul Judeţului Sălaj; 
  -Direcția de asistență socială;  
  -Grupului de Lucru Local; 

  -dosar hotărâri; 
             - dosarul ședinței; 

            - se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro. 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 30.03.2023, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019, cu un număr de ... voturi pentru, 
...voturi împotrivă, ....voturi abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 
 
                                                             
 
                                                                            INIȚIATOR, 
                              PRIMAR, 
                             MIHAI-CRISTIAN LAZAR         
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                      PRIMAR 
       NR. 4655/13.03.2023 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Strategie Locală pentru incluziunea comunităților 

de romi, pentru anii 2022-2027  
 
      Având în vedere prevederile H.G. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome 2022 – 2027, la nivel local, implementarea măsurilor 
din Strategie este asigurată de Primar, în calitate de autoritate executivă, şi de Consiliul Local, în calitate de 
autoritate deliberativă la nivel local, ambele având ca atribuţii asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor şi punerea în aplicare a legislaţiei în vigoare. 
    Prin aparatul de specialitate al primarului, serviciile specializate ale Primăriei, cu contribuţia Expertului local 
pentru romi, a mediatorilor şcolari, mediatorilor sanitari şi altor resurse umane rome, se vor implementa 
următoarele activităţi: 
    a. Identificarea nevoilor membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi, 
    b. Realizarea şi implementarea unui Plan de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi, care să 
cuprindă măsuri integrate în vederea reducerii excluziunii sociale a acestei categorii de populaţie şi a depăşirii 
situaţiei de vulnerabilitate. 
    c. Alocarea de resurse financiare de la bugetul local şi atragerea de resurse financiare extrabugetare în 
vederea implementării unor programe/proiecte în beneficiul comunităţilor vulnerabile cu romi, înfiinţarea şi 
gestionarea activităţii membrilor Grupului de iniţiativă locală. 
    d. Elaborarea de proiecte de dezvoltare locală a comunităţilor de romi în colaborare cu O.N.G.-uri şi alţi actori 
de la nivel local, judeţean, regional sau naţional. 
    e. Transmiterea planului local de acţiune către Instituţia Prefectului - BJR, în vederea introducerii acestuia în 
planul judeţean de măsuri. 
    f. Monitorizarea implementării măsurilor din planul local de acţiune şi formularea de propuneri în vederea 
îmbunătăţirii acestora. 
    g. Întocmirea rapoartelor periodice de monitorizare a progresului înregistrat în implementarea planului de 
acţiune locală şi raportarea lor către BJR şi ANR. 
   
      Primăriile vor înainta Planul de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi spre analiză şi 
adoptare prin Hotărâre a Consiliilor Locale, inclusiv alocarea de resurse financiare de la bugetul local pentru 
implementarea măsurilor stipulate în acest plan. 
 
          Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate art. 139 alin. (1) raportate la prevederile art. 136 alin. 
(8) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun luarea 
în dezbatere și aprobarea de către Consiliul local a hotărârii privind aprobarea Planului de Strategie Locală pentru 
incluziunea comunităților de romi, pentru anii 2022-2027. 
 

PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 

 

L.M.C./P.A.M. 
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  DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
               NR.4656/13.03.2023 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Strategie Locală pentru incluziunea comunităților 

de romi, pentru anii 2022-2027  
 

 
          Avand în vedere Referatul de specialitate al Primarului oraşului cu privire la aprobarea Planului de Strategie 
Locală pentru incluziunea comunităților de romi pentru anii 2022-2027, analizând proiectul de hotărâre prezentat 
am constatat că acesta întrunește condițiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 La nivel local, implementarea măsurilor din Strategie este asigurată de Primar, în calitate de autoritate 
executivă, şi de Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă la nivel local, ambele având ca atribuţii 
asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi punerea în aplicare a legislaţiei în 
vigoare. 
  Incluziunea socio-economică a cetăţenilor aparţinând etniei rome este un proces necesar nu doar pentru 
a asigura justiţia şi protecţia socială, ci şi pentru a valorifica, sprijini şi dezvolta potenţialul capitalului uman 
specific. 
             Măsurile de intervenţie trebuie să aibă caracter integrat, multidisciplinar şi adaptat, care să ţină seama de 
diferenţele existente în rândul comunităţii, respectiv, de aspectele de intersecţionalitate şi de particularităţile 
persoanelor vulnerabilitate, urmărind creşterea calităţii vieţii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, 
fundamentată pe cetăţenie activă, incluziune socio-economică şi valorizarea patrimoniului cultural rom. 
         Astfel, în raport de cele mai sus evocate,  se impune aprobarea  aprobarea Planului de Strategie Locală 
pentru incluziunea comunităților de romi, pentru anii 2022-2027, conform Anexei la proiectul de hotărâre. 

Din considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 1) raportate la art. 136 
alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem 
adoptarea hotărârii în forma și conținutul din anexe prezentat. 
 
 
 
 
                                                                    Consilier superior,  
                                                               ALINA-MARIANA PETHÖ 
 

 

 

 

 

 

P.A.M./P.A.M. 
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