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CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea Grupului de Lucru Local, conform Strategiei de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 
 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

         Având în vedere: 
         - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.32332/21.07.2022; 
         - raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu, înregistrat cu 
nr.8298/21.07.2022; 
         - referatul Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu, înregistrat cu 
nr.8272/20.07.2022; 
         - solicitarea Alianței pentru Unitatea Rromilor din Giurgiu, înregistrată la Primăria 
Municipiului Giurgiu cu nr.27199/21.06.2022 şi la Direcţia de Asistenţă Socială Giurgiu cu 
nr.7120/24.06.2022; 
         - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
         - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
         - prevederile Hotărârii Guvernului nr.560 din 28 aprilie 2022 pentru aprobarea 
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2022-2027. 
  
         În temeiul art.129, alin.(2), lit.„e”, alin.(7), lit.„b”, art.139, alin.(1) și art.196, 
alin.(1), lit.„a” 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.1. Se desemneză domnul MUSCALU IONEL, consilier local în cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a face parte din Grupul de Lucru Local, 
pentru realizarea și implementarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea 
comunităților de romi. 
        Art.2. Se constituie Grupului de Lucru Local conform Strategiei de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027, în 
următoarea componență: 
         - expertul local pentru romi din cadrul Direcției de Asistență Socială Giurgiu, 
Voinea Decebal; 
         - reprezentanți ai instiuțiilor publice locale - Ducman Mariana - șef serviciu social; 
        - consilier local Muscalu Ionel; 
        - mediator sanitar - Rusu Guțu Dumitra;  
        - mediator școlar  - Țăruș Cristina; 
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         - membri ai organizațiilor neguvernamentale - Ursaru Marius - Alianța pentru 
Unitatea Rromilor A.U.Rr - Sucursala Giurgiu; 
         - delegat al comunității locale a cetățenilor români aparținând minoritații rome - 
Inacu Petre (din cadrul GIL).  
      Art.3. Grupul de Lucru Local va avea următoarele atribuții:  
            a) Introducerea Planului local de acțiune privind incluziunea romilor în strategia 
de dezvoltare a localității; 
            b) Transmiterea Planului local de acțiune către BJR în vederea introducerii în 
planul județean de măsuri; 
           c) Monitorizarea implementării măsurilor din Planul de acțiune locală și 
formularea de propuneri în vederea îmbunătățirii acestora; 
           d) Întocmirea rapoartelor semestriale de monitorizare a progresului înregistrat 
în implementarea planului de acțiune locală și transmiterea lor către primar, BJR și  
ANR. 
        Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,  
Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu pentru ducerea la îndeplinire, precum şi 
membrilor Grupului de Lucru Local, pentru luarea la cunoştinţă. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 28 iulie 2022    
Nr. 239     

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenţi 
(d-nul consilier Muscalu Ionel, nu participă la vot) 
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