
HOTĂRÂRE

cu privire la: stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unui plan
de acţiune în beneficiul membrilor

comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul Olt 2015-2025

Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13546/09.12.2015 la Proiectul de Hotărâre nr.

13547/09.12.2015;
- Raportul nr. 13548/09.12.2015 al Serviciului Administraţie Publică Locală,

Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;

- Raportul comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement nr.13996/16.12.2015;

- Raportul comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate,
familie, protecţie copii și culte nr. 13982/16.12.2015;

- Raportul comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului si relaţii cu cetăţenii  nr.
13958/16.12.2015;

- Recomandarea de politică publică județeană și ”Planul de acţiune în
beneficiul membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul Olt –
2015-2025”, înaintate cu adresa Sucursalei Județene Olt a Partidei
Romilor Pro-Europa nr. 484/08.12.2015, înregistrată la Consiliului
Judeţean Olt sub nr. 13415/08.12.2015;

- Prevederile art. 5, art. 6 lit cc), art. 15 și art. 53 din Legea asistenţei sociale
nr. 292/2011, modificată şi completată prin Ordonanța Guvernului nr.
31/2015;

- Prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, modificată prin
Hotărârea Guvernului nr. 767/2015;

- Prevederile art. 1-4, art. 8, art. 11, art. 12 și art. 15 din Ordonanţa
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată(3);
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- Prevederile Capitolului II pct. 12-19, Capitolului V și Capitolului XIV din
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 829/2002 privind aprobarea Planului
naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale, modificat şi
completat prin Hotărârea Guvernului nr. 1827/2005;

- Strategia de Dezvoltare a Județului Olt pentru perioada 2014-2020,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 122/2014;

- Prevederile art. 1-8, art. 20, art. 53 alin.(1) lit b), art. 66,art. 87 alin. (2), art.
100 alin. (4), art. 105 alin. (7), art. 663, art. 902 alin. (1) lit. f) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Capitolului III pct. 1 lit i) și pct. 2 lit h) din Anexa la Hotărârea
Guvernului nr.562/2009, pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în
sistemul de sănătate;

- Rezultatele Raportului de cercetare „Analiza de nevoi a populaţiei
defavorizate din comunităţile cu romi din Judeţul Olt” înregistrat la
Sucursala Județeană Olt a Asociației Partida Romilor Pro-Europa sub nr.
482/26.11.2015, realizat cu asistenţa tehnică oferită de Asociaţia Sastipen
- Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate din Bucureşti şi Asociaţia
Partida Romilor Pro-Europa

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) și art. 98 coroborat cu art. 45 alin (1)
și art. 115 alin (1) lit c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă, în principiu, ”Planul de acţiune în beneficiul membrilor
comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul Olt 2015-2025”, prevăzut în Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. În vederea punerii în aplicare a proiectului vor fi implicate servicii de
specialitate ale administraţiei publice locale, precum şi servicii publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, cu atribuţii şi responsabilităţi specifice obiectivelor
stabilite prin ”Planul de acţiune în beneficiul membrilor comunităţilor vulnerabile
cu romi din judeţul Olt 2015-2025”.

Art. 3. Se vor solicita propuneri de la instituţiile prevăzute la art.2 cu privire
la modalităţile concrete de punere în aplicare a ”Planului de acţiune în beneficiul
membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul Olt 2015-2025”, prin
raportare la scopul şi obiectivele acestuia.

Art. 4. Pe baza propunerilor formulate de către instituţiile prevăzute la
art.2, Consiliul Judeţean Olt şi instituţiile implicate vor elabora planul concret de
măsuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în ”Planul de acţiune în beneficiul
membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul Olt 2015-2025”.

Art. 5. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt să
constituie o comisie de lucru formată din specialişti din cadrul aparatului de



specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi din cadrul instituţiilor din subordine, în
cadrul căreia vor fi cooptaţi reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate cu
responsabilitate în cadrul realizării proiectului.

Art. 6. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Olt vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor, serviciilor și
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,
pentru aducerea la îndeplinire, Sucursalei Județului Olt a Partidei Romilor ”Pro-
Europa”, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului –
Județul Olt.

PREŞEDINTE,
Paul STĂNESCU

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                Gabriel BULETEANU

Slatina
Nr.162/17.12.2015

M.M./M.M./2ex.

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu nu număr de 31 voturi „pentruˮ.


