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ROMÂNIA            

JUD. SATU MARE           

ORAȘUL TĂȘNAD       

CONSILIUL LOCAL                       

HOTĂRÂREA Nr. 28 

 din data de 31 martie 2021 
 

privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Grupul de Lucru 

Mixt în vederea implementării Strategiei Guvernului României de Incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității romilor 

 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 

ordinară în data de 31 martie 2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 

sub nr. 5982/26.03.2021 

Având în vedere Adresa nr. 2807/SM/2021 a Instituției Prefectului Judeţului Satu 

Mare, înregistrată la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 5605/22.03.2021; 

Având în vedere Raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 5984/26.03.2021 şi 

Raportul Comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, sănătate, 

familie, tineret, sport, turism, protecţia copilului, muncă din cadrul Consiliului Local al 

Oraşului Tăşnad îmregistrat sub nr. 6241/2021; 

Ținând cont de Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2021 – 2027; 

Potrivit prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. e), precum şi 

ale art. 139  alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic – Se desemnează domnul Șimonca Gheorghe, consilier local în cadrul 

Consiliului Local al Oraşului Tăşnad, pentru a face parte din Grupul de Lucru Mixt în 

vederea implementării Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității romilor, ce se va organiza prin Ordin al Prefectului 

Judeţului Satu Mare. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

BIANCA-GABRIELA-CODRUȚA ACIU 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


