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ROMÂNIA                    
JUD. SATU MARE            
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL               

HOTĂRÂREA Nr. 48 
din data de 31 martie 2022 

 

privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români  
aparținând minorității rome din Orașul Tășnad pentru perioada 2022-2024 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în 
data de 31 martie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 14942/31.03.2022; 

Analizând Referatul nr. 14901/30.03.2022 al Compartimentului Proiecte din cadrul 
aparatului de specialitate al  Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad înregistrat sub nr. 
14945/31.03.2022 şi Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, 
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului 
Tășnad, înregistrat sub nr. 38/31.03.2022; 

Având în vedere Acordul pentru implementarea Programului ROMACT în localitatea 
Tășnad, semnat la data de 6 ianuarie 2021 de către primarul orașului. 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru 
perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului 
României de îmbunătățire a situației romilor, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (7) lit. b) și alin. (14), 
precum și ale art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1 – Se aprobă Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români  
aparținând minorității rome din Orașul Tășnad pentru perioada 2022-2024, conform Anexei 
la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Orașului Tăşnad. 
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