ROMANIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA OSICA DE SUS
A4wn«: ttr. RenoMiciL nr. 70. cod pottal 237310
Tdefen: 0249-418.064: Fax: 0249 417 910:
www.prioiariwaicadwHa.ro: e-BMil: iiiTBiiirtanriiiiariaoMcadw«

HOTARARE
c u PRIVIRE LA APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU INCLUZIUNEA
CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂŢII ROMILOR PE ANUL 2017
Având în ved ere:
- referatul nr.349/31.01.2017 al compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei, prin care se propune reorganizarea Grupului Local de Lucru ;
- prevederile H.G. nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020 , cu
modificările si completările ulterioare;
- planul local de acţiune pe anul 2017 întocmit de către expertul local pe probleme de romi
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Ţinând cont de Planul judeţean de acţiune pentru anul 2017 pentru aplicarea Strategiei
Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor din Judeţul Olt
în temeiul art. 36(6). lit.”a” , pct.2. şi a art. 45(1) coroborat cu art.l 15(1) ,Ht.b) din Legea
nr;215/2001(rl)- Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS ,

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Se aprobă Planul Local de Acţiune pe anul 2017 pentru incluziunea cetăţenilor români
aparţinând minorităţii romilor , conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a Planului de
acţiune pe anul 2017 pentru realizarea în Judeţul Olt a obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare pentru anul 2017.
Art.2. Se reorganizează Grupul Local de Lucru în următoarea componenţă:
- POPA MARIANA - consilier asistenţă socială;
- TANISLAV LAVINIA- JENI - director liceu ;
- DOLAN FLOREA - şef post poliţie ;
- SABĂU CONSTANTIN - medic de fam ilie;
- EPURE ALINA-JANINA - învăţător .
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Grupului Local de Lucru, pentru aducere
la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială O lt, precum şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, M arin.
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al comunei,
MARIN DRA0DM IR
Nr:7 /17 februarie 2017
NOTĂ:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru , din toi
prezenţi.
^

3 consilieri

)
M
D
O
VO
0b)O
<a
Om

)

ANEXA LA H.CL. NR.
Planul local pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012 - 2020 ,
La nivelul localităţii Osica de Sus,judeţul Olt
ANUL 2017

Măsura

Activitatea

Acordarea serviciilor de consiliere profesională persoanelor aflate
în dificultate, inclusiv
pentru m em brii m inorităţii rom ilor,
în
vederea reintegrării
soda le: pentru demararea de activităţi pe
co n t propriu, sprijin pentru pregătirea unui CV şi pentru
participarea la un interviu, găsirea unui loc de munca

Acordarea de servicii de inform are
şi consiliere pentru persoanele de
etnie romă.

Primaria comunei Osica de Sus

Canalizare
in
zona
locuita
de
com unitatea de rom i-proiect a fla t in
evaluare

Primaria comunei Osica de Sus

Continuarea
procesului
de
identificare a persoanelor fara acte
de stare civila si identitate in vederea
em iterii acestora.

Primaria comunei Osica de Sus

Realizarea de campanii de inform are
cu
privire la dreptul la libera
circulaţie in cadrul Uniunii Europene

Primaria comunei Osica de Sus

In fo rm a re si consiliere in
vederea
participării
şcolare
in
vederea
prevenirii
absenteism ului
si
abandonului şcolar

Primaria comunei Osica de Sus
In stitu ţiile şcolare de pe raza
comunei
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1.

Instituţii responsabile

Asigurarea co n d iţiilo r de locuit in condiţii decente in com unităţile
defavorizate precum si asigurarea accesului la serviciile publice si
mica infrastructura
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CADMINISTRATIE SI OÉ2WOLTARE COMUNITARA
Consolidarea
capacitatii
adm inistrative
a
stru ctu rilo r
de
im plem entare a Strategiei G uvernului României de Incluziune a
cetăţenilor rom ani apartinand m in o rită ţii rom ilor pentru perioada
2012-2020.
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EDUCAŢIE

A

Asigurarea accesului e g a l,g ra tu it si universal al cetăţenilor
apartinand m in o rită ţii rom e la educaţie de calitate la toa te
nivelurile,in sistem ul public de invatam ant

E

SANATATE

C

Stim ularea m asurilor de prom ovare a sanatatii care sa contribuie
la creşterea accesului ce tă ţe n ilo r apartinand m in o rită ţii rom e la
serviciile de sanatate publica si la creşterea speranţei de viata.
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B.LOCUIRE SI MICA INFRASTRUCTURA
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In fo rm a re si consiliere in vederea
inscrierii la medicul de fam ilie si
m onitorizarea stării de sanatate a
persoanelor de etnie roma .

reşedinţe de şedinţa,

Primaria comunei Osica de Sus
Medicii de fam ilie de pe raza
comunei
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