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HOTĂRÂREA nr. 40 / 28 iulie 2022 

privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome pentru anul 2022 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere:  

 

-Adresa nr. 12327/12.07.2022 a Instituției Prefectului Județul Giurgiu, prin care se solicită 

înaintarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru anul 2022;  
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Roata de Jos   nr. 295/2055 din 1 5 .07.2022 
prin care se propune aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români 
aparținând minorității rome și Raportul Compartimentului asistență socială nr. 296/2056 din 
15.07.2022; 
          Ținând cont de :  

-Prevederile H.G. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, actualizată; 

-Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Județul Giurgiu numerele:316/2076/27.07.2022, 317/2077/27.07.2022 și 318/2078/27.07.2022 ; 
          Ținând cont de :  

-Prevederile H.G. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, actualizată; 

În temeiul art. 129 alin. 7 lit. „b”, și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobă Proiectul de Hotărâre privind 

aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând 

minorității rome pentru anul 2022, inițiat de primarul Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu pe 

care îl consideră legal și oportun și adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE  

 

Art.1. Se aprobă Planul local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români 

aparținând minorității rome pentru anul 2022, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta.  

 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul comunei ROATA DE JOS , prin aparatul de specialitate cu atribuții în domeniul 

asistenței sociale.  

 

Art. 3 – Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ 

conform procedurii prevăute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

 

http://www.primariaroatadejos.ro/


 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei ROATA DE JOS , 

Compartimentul Autoritate Tutelară, Asistență  Socială și Arhivă, Instituției Prefectului Judeţul 

GIURGIU  şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Voicu Ion                                                             Contrasemnează pentru legalitate,  

                                                                                           Secretar general  

                                                                                                      Alexandrescu Camelia Constanța     

 

 

 

 

 Prezenta hotarare a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0  

abțineri. La lucrările ședinței ordinare au participat 11 consilieri locali din cei 15 consilieri 

aleși. Lipsesc 4 consilieri locali.  



 la HCL nr. 40 din 28.07.2022  

  Președinte de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate  

           VOICU ION                                 Secretar General U.A.T. ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

 

PLAN LOCAL DE ACTIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA CETATENILOR ROMÂNI APARTINÂND MINORITĂȚII ROME  

 

 

Nr.Crt. Domenii de 

acțiune 

conform 

Strategiei 
naționale 

Activități Persoane/instituții responsabile Sursă de 

finanțare 

Termen 

de 

realizare 

1. EDUCAȚIE Desfășurarea unor campanii de conștientizare 

în rândul elevilor privind diversitatea etnică și 

interculturală 

Școala Gimnazială nr. 1 
ROATA DE JOS  și Școala 
Gimnazială nr. 2,  
CARTOJANI, 
COMPARTIMENTUL 
AUTORITATE TUTELARĂ, 
ASISTENȚĂ  SOCIALĂ ȘI 
ARHIVĂ 

- Permanent 

Activități de consiliere a părinților în vederea 

înscrierii copiilor în sistemul educațional și 

conștientizarea importanței 
educației 

Școala Gimnazială nr. 1 
ROATA DE JOS  și Școala 
Gimnazială nr. 2 CARTOJANI,   
COMPARTIMENTUL 
AUTORITATE TUTELARĂ, 
ASISTENȚĂ  SOCIALĂ, 
ARHIVĂ 

- Permanent 



Monitorizarea frecvenței și a rezultatelor 

școlare obținute 

Diminuarea absenteismului și îmbunătățirea 

rezultatelor școlare 

Școala Gimnazială ROATA 

DE JOS și Școala Gimnazială 

nr. 2 CARTOJANI,  

Consilier școlar 

Mediator școlar 

- Semestrial 

Identificarea copiilor de etnie romă care nu 

frecventeză cursurile școlare 

-cauze, soluții, măsuri 

Școala Gimnazială nr. 1 

ROATA DE JOS  și Școala 

Gimnazială nr. 2 

CARTOJANI,   

COMPARTIMENTUL 

AUTORITATE 

TUTELARĂ, ASISTENȚĂ  

SOCIALĂ, ARHIVĂ, 

Consilier școlar 

Mediator școlar 

- Permanent 

2. SĂNĂTATE Informarea cetățenilor de etnie romă din 

comuna ROATA DE JOS , asupra dreptului 

la pachetul minim de servicii de sănătate 

pentru persoanele care nu sunt incluse în 
sistemul asigurărilor de sănătate 

Asistent medical 

comunitar, mediator 

sanitar, expert local cu 

problemele romilor 

- Permanent 



 

  Acompaniere și sprijin pentru înscrierea la 

medic a persoanelor de etnie romă care nu 

figurează pe lista medicilor de familie 

Asistent medical 

comunitar, mediator 

sanitar, expert local cu 

problemele romilor 

- Permanent 

Desfășurarea de activități de educație 

sanitară privind bolile cronice, TBC, 

bolile transmisibile și netransmisibile, 

principiile generale de educație sanitară, 

igiena primară și alimentație sănătoasă în 

rândul persoanelor de etnie romă 

Asistent medical comunitar, 

mediator sanitar, expert local 

cu problemele romilor 

  

Informarea și consilierea femeilor și 

fetelor rome cu privire la sănătatea 

reproducerii, riscurile asociate mariajelor 

timpurii, sănătatea mamei și copilului, 

prevenirea și combaterea violenței 
domestice 

Asistent medical 

comunitar, mediator 

sanitar, expert local cu 

problemele romilor 

COMPARTIMENTUL 

AUTORITATE 

TUTELARĂ, 

ASISTENȚĂ  

SOCIALĂ, ARHIVĂ 

-  

Trimestrial 



 

3. 

OCUPAREA FORȚEI 

DE MUNCĂ 

Informarea persoanelor de etnie romă cu 

privire la locurile de muncă disponibile 

vacante la nivel local/județean și 

disponibilitatea cursurilor de formare 

organizate prin intermediul furnizorilor 
acreditați de formare profesională 

COMPARTIMENTUL 

AUTORITATE 

TUTELARĂ, 

ASISTENȚĂ  

SOCIALĂ, ARHIVĂ 

- Trimestrial 

4. LOCUIRE Identificarea persoanelor fără acte de 

identitate și punerea acestora în legalitate 

în funcție de particularitățile fiecărei 
situații constatate 

Autoritatea locală 

COMPARTIMENTUL 

AUTORITATE 

TUTELARĂ, 

ASISTENȚĂ  

SOCIALĂ, ARHIVĂ 

- Trimestrial 

5. SERVICII SOCIALE Activități de informare a persoanelor de 

etnie romă cu privire la importanța 

respectării drepturilor copilului și 

promovarea valorilor familiale 

Școala Gimnazială ROATA 

DE JOS și Școala Gimnazială 

nr. 2, 

COMPARTIMENTUL 

AUTORITATE 

TUTELARĂ, 

ASISTENȚĂ  SOCIALĂ, 

ARHIVĂ 

- Trimestrial 

Activități de informare și sensibilizare în 

vederea prevenirii abuzului și a oricărei 

forme de violență asupra copilului 

Școala Gimnazială ROATA 
DE JOS și Școala Gimnazială 
nr. 2,  COMPARTIMENTUL 
AUTORITATE 
TUTELARĂ, ASISTENȚĂ  
SOCIALĂ, ARHIVĂ 

- Trimestrial 



 

  Informarea cetățenilor cu privire la 

prevederile Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat, Legii 277/2010 

privind alocația pentru susținerea familiei, 

Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.70/2011 privind măsurile de protecție 

socială în sezonul rece si Legea 248/2015 

privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate 

Compartimentul de 

asistență socială 

- Permanent 

 

 

 

 

 

Primar,                                                                      Compartiment Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale  

Ghidanac Marin                                                                                                                 Referent Matei Rodica  

 

 

   

 

Compartiment Autoritate Tutelară, Asistență  Socială, Arhivă 

Consilier asistență socială  

Pintică Florica  

 

 

 

 

 

 


