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HOTĂRÂREA 

nr. 11  din 29 ianuarie 2016 
 
pentru aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea sociala a cetaţenilor romani aparţinând minoritaţii 
rome din comuna Rîciu pentru perioada 2015-2020. 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 4  din   22 ianuarie  2016, 
conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
(*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr.249  din 22.01.2016, întocmită de către primarul comunei Rîciu, prin care propune 
aprobarea Planului local de actiune privind incluziunea sociala a cetaţenilor romani aparţinând minoritaţii rome din 
comuna Rîciu pentru perioada 2015-2020; 
- raportul de specialitate nr.250 din 22.01.2016 promovat de  compartimentul de asistenţă socială; 
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Rîciu, respectiv Comisia pentru activităţi social-
culturale, culte, învăţământ şi familie, muncă şi protectie socială, protecţie copii, 
Luand in considerare prevederile pct.V din Cap. 11, Subcap.2 din Anexa la H.G.R. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani aparţinând minoritatii rome pentru perioada 2015-2020; 
În conformitate cu art.36, alin.(2), lit."d" şi alin.(6), lit."a", pct.2 şi art.ll5, alin.(1), lit."b" din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale  
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice 
locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
Art.1.Se aproba Planul local de actiune privind incluziunea sociala a cetaţenilor romani aparţinând minoritaţii rome din 
comuna Rîciu pentru perioada 2015-2020, conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 

 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 

 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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