
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea socială a 
cetățenilor români aparținând minorității rome din Municipiul Campina,  

pentru perioada 2019-2021,  
în conformitate cu prevederile Ghidului programului ROMACT 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.68.960/18 iulie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea socială a cetățenilor români 
aparținând minorității rome din Municipiul Campina, pentru perioada 2019-2021, în 
conformitate cu prevederile Ghidului programului ROMACT; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.68.962/18 iulie 2019, promovat de Direcția de Asistență Socială 
- Expert local pentru romi din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, ș.a.m.d.; 
 - avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.68.963/18 iulie 
2019; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - pct.v din Cap.11, Subcap.2 din Anexa la H.G.R. nr.18/2015 pentru 
aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; 

- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

 - art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”b” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
 Art.1. – Se aprobă Planul de acțiune locală pentru incluziunea socială a 
cetățenilor români aparținând minorității rome din Municipiul Campina, pentru 
perioada 2019-2021, în conformitate cu prevederile Ghidului programului 
ROMACT, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr.28/26 martie 
2015 privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea socială a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome din Municipiul Câmpina pentru 
perioada 2015-2020. 

 
 



Art.3. –  Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
  - Primarului Municipiului Câmpina; 
  - Direcţiei economice; 
  - Direcției juridice; 
  - Direcției de Asistență Socială; 

- Membrilor GLL prin Expertul local pentru romi. 
 
    
 
  

              Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 
            Consilier,                Secretar, 
                                                                                           jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iulie 2019  

Nr. _____      
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      ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
MUNICIPIUL CAMPINA 
   P R I M A R 
Nr.68.960/18 iulie 2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru 

incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome din 
Municipiul Campina, pentru perioada 2019-2021,  

în confomitate cu prevederile Ghidului programului ROMACT 

 
 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei 
și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de acțiune locală pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând 
minorității rome din Municipiul Campina, pentru perioada 2019-2021, în 
conformitate cu prevederile Ghidului programului ROMACT. 
 Prin Nota de fundamentare se propune aprobarea prin act administrativ al 
autoritatii deliberative a Planului de acțiune locală pentru incluziunea socială a 
cetățenilor români aparținând minorității rome din Municipiul Campina, pentru 
perioada 2019-2021, în confomitate cu prevederile Ghidului programului 
ROMACT. 

Promovarea proiectului de hotărâre se impune ca urmare a semnării 
Acordului Pentru Implementarea Programului ROMACT din data de 28.11.2018, 
program ce este derulat în parteneriat cu Consiliul Europei și Comisia Europeană, 
care are ca scop întărirea capacității autorităților locale de a realiza și de a 
implementa politici publice incluzive de dezvoltare locală, precum și planul de 
incluziune socială a comunităților de romi din Municipiul Câmpina și ca urmare a 
publicarii în M.Of. a H.G. nr.l8/2015  ce reprezintă Strategia Guvernului României 
de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, act normativ care 
reglementează întocmirea, analiza și aprobarea Planului local de acțiune privind 
incluziunea socială a cetățenilor români aparținând  minorității rome, în vederea 
creșterii participării persoanelor de etnie romă în viața societății sub toate formele 
de manifestare ale acesteia: economică, civică și politică, culturală, participare la 
educație, reducerea factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere 
socială. 

Planul local de acțiune are ca obiective armonizarea principalelor nevoi ale 
comunităților locuite de cetățeni apartinând minorității rome, sensibilizarea și 
implicarea institutiilor publice în problematica romă, promovarea de reglementari 
pentru o participare mai largă a romilor la actul decizional, sprijinirea de acțiuni 
specifice romilor, dezvoltarea și diversificarea acțiunilor privind implicarea tinerilor 



romi în viața comunității, crearea și dezvoltarea unor rețele specifice, optimizarea 
fluxului informațional privind politicile publice pentru romi, sprijinirea inițiativelor 
tinerilor romi, recunoașterea funcțiilor specifice promotoare ale organizatiilor 
pentru romi (socializare - integrare - participare), facilitarea accesului romilor la 
servicii publice specifice, facilitarea accesului la actul de cultură și creșterea 
consumului cultural la persoanele de etnie romă, sprijinirea și stimularea 
creativității culturale rome, promovarea, susținerea și recompensarea tinerelor 
talente, sprijinirea procesului de educare și formare continuă, dezvoltarea și 
diversificarea de programe, actiuni de prevenire si combaterea discriminarii, a 
factorilor de risc, în vederea reducerii numarului de romi aflati în situație de risc 
(delicventi, tineri instituționalizați si postinstituționalizați, tineri cu cerinte speciale 
psihice, fizice, tineri consumatori de droguri etc., prevenirea și combaterea 
abandonului școlar, somajului și delicvenței juvenile). 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.l8/2015, fiecare membru al Grupului 
de lucru local va fi responsabil pentru implementarea masurilor din aria sa de 
activitate, cuprinse in Planul de  Acțiune Locala. 
 La nivelul Municipiului Câmpina, procentul persoanelor de etnie romă 
declarate la recensamantul populației din anul 2011 este de 1%, însă neoficial 
numarul lor, în prezent, este mult mai mare (aproximativ 1500 persoane), iar în 
colectivitățile în care traiesc majoritatea, sunt condiții precare sau chiar 
improvizate. 
 Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile pct.v din Cap.11, Subcap.2 din Anexa la H.G.R. nr.18/2015 
pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; 

 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”b” și art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia – Laurentiu 
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DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Serviciul Asistență Socială și Autoritate Tutelară 
Oficiul pentru problemele rromilor 

 
Nr.68.962/18 iulie 2019 
 
 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru 

incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome din 
Municipiul Campina, pentru perioada 2019-2021,  

în conformitate cu prevederile Ghidului programului ROMACT 
 
 
         Având în vedere referatul de aprobare nr.68.960/18 iulie 2019 al domnului 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu - Primarul Municipiului Câmpina si proiectul de 
hotarare privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea socială a 
cetățenilor români aparținând minorității rome din Municipiul Campina, pentru 
perioada 2019-2021, în confomitate cu prevederile Ghidului programului 
ROMACT, în temeiul H.G. nr.18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, apreciem 
necesară aprobarea acestui Plan ca urmare a semnării Acordului pentru 
implementarea Programului ROMACT din data de 28.11.2018, program ce are ca 
scop întărirea capacității autorităților locale de a realiza și de a implementa politici 
publice incluzive de dezvoltare locală, precum și planul de incluziune socială a 
comunităților de romi din Municipiul Câmpina.  
  Necesitatea aprobării planului se justifica in vederea implementării 
obiectivelor care vizeaza incluziunea socială a comunităților de romi din Municipiul 
Câmpina, în baza Strategiei Guvernului Romăniei de incluziune a cetățenilor 
români aparținând minorității rome, identificate si evidentiate in cuprinsul acestui 
document. 

Așa cum s-a propus prin proiectul de hotărâre după aprobarea Planului de 
acțiune se revoca H.C.L. nr.28/2015. 
 
 

 NUME SI PRENUME FUNCTIA 
PUBLICA 

SEMNATURA DATA 

INTOCMIT Trestianu Laura- Cleopatra Consilier rromi   
VERIFICAT                Dumitru Adina Director executiv   



 
 

S E C R E T A R 
Nr.68.963/18 iulie 2019 

 
 
 

A V I Z 
 

Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 
art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.68.960/18 iulie 2019, formulat de ing.Tiseanu Horia 
– Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.962/18 iulie 2019, întocmit de Direcția de Asistență Socială - 
Expert local pentru rromi din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea 
socială a cetățenilor români aparținând minorității rome din Municipiul 
Campina, pentru perioada 2019-2021, în conformitate cu prevederile Ghidului 
programului ROMACT, motivat de prevederile: 
 - pct.v din Cap.11, Subcap.2 din Anexa la H.G.R. nr.18/2015 pentru 
aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; 

- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

 - art.129, alin.(2), lit.”d” și alin.(7), lit.”b” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
edit.B.L.                                                                                                       
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