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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS 
 
 

HOTARAREA NR. 9 
DIN  29.02.2008 

 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta 
ordinara in data de 29.02.2008, 
 Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. 
Rababoc Anghel, ca si Raportul de specialitate al compartimentului de 
resort, 
 Tinand cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a 
Consiliului local, 
 In baza art. 2 alin.2 din Legea nr. 129/1998, privind infiintarea, 
organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Cu respectarea prevederilor art. 36 alin.6 lit.a pct.16 din Legea nr. 
215/2001, republicata, privind Administratia publica locala, 
 In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 Se recunoaste comitetul de initiativa al rromilor din comuna 
Stefanestii de Jos, pentru asigurarea reprezentativitatii comunitatii in 
ansamblul ei, in componenta prevazuta in anexa 1, parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 Art. 2 Comitetul de initiativa are urmatoarele atributii: 

1) elaborarea unui plan de actiune locala care vizeaza dezvoltarea 
socio-economica a comunitatii de etnie rroma in comuna 
Stefanestii de Jos; 

2) realizarea unor politici de interventie locala care sa corespunda 
nevoilor comunitatii rrome; 

3) propunerea de initiative care sa conduca la incluziunea socio-
economica a comunitatii de rromi; 

4) desfasurarea la nivel national, regional si local a unor campanii de 
promovare a diversitatii etnice si de lupta impotriva tuturor 
formelor de discriminare; 



5) organizarea periodica a unor intalniri de lucru pentru proiectarea si 
optimizarea actiunilor propuse. 

Art. 3 Se aproba incheierea protocolui intre Consiliul local Stefanestii 
de Jos, Agentia nationala pentru Rromi si Secretariatul General al 
Guvernului – Unitatea de Implementare Program, prezentat in Anexa 2, 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4 Se desemneaza primarul comunei Stefnaestii de Jos sa 
reprezinte Consiliul local la incheierea protocolului sus-mentionat. 

Art. 5 Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 
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