ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA VAIDEENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 6
Cu privire la stabilirea componentei “Grupului de lucru local”
pentru problemele romilor

Consiliul local al comunei Vaideeni, intrunit in sedinta ordinara din data de
15.0242018, la care participa un nr: de 13 consilieri din totalul de 13 cati sunt in functie;
Sedinta este condusa de Andreescu Maria Magdalena;
Luand in dezbatere:
-expu.nerea de motive si proiectul de hotarare nr. 6 cu privire la stabilirea
componentei “Grupului de lucru local” pentru problemele romilor;
-raportul compartimentului de specialitate;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadml Consiliului Local Vaideeni;
Vazand prevederile HG 18/14.01.2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada
2015 * 2020;
-tinand seama de raportul de avizare privind legalitatea proiectului de hotarare
intocmit de catre secretarul comunei Vaideeni;
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 13 voturi “pentru” adopta urmatoarea:

HOTARARE
Art.1.Se stabileste componenta “Grupului de lucru local'ipentru problemele romilor
conform anexei la hotarare care face parte integranta din prezenta.
Art.2.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Vaideeni
prin membrii Grupului de lucru local si va fi inaintata Institutiei Prefectului judetului Valcea
prin grija secretarului.

Vaideeni
15.02.2018

ANEXA LA HOTARAREA NR. 6/15.02.2018

COMPONENTA GRUPULUI DE LUCRU LOCAL PENTRU
PROBLEMELE ROMILOR

NR.
CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

l

Ichim Vasile-Gomel

2

Ciobanu Mihai

3

Banciu Daniela
Andreescu Gabriel

4

Lazaroiu Daciana
Ciobanu Mihai

5

Caprariu Bogdan-Florian
Popa Anisoara

6

Balota Emilian
Lazaroiu Aron

7

Cunu Romeo
Botocan Bogdan

DENUMIREA

INSTITUTIE]
viceprimar

Primaria comunei Vaideeni

reprezentant romi
asistent social
asistent social

Partida Romilor —Filiala
Valcea
Compartiment de asistenta
sociala in cadrul Primariei

director
mediator scolar

Scoala Gimnaziala “Luca
Solomon" Vaideeni

medic
medic

Cabinet medical individual
Cabinet medical individual

preot
preot

Parohia I Vaideeni
Parohia ll Vaideeni

agent sef de politie
agent politie

Postul de politie Vaideeni
Postul de politie Vaideeni

