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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind  desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte 
din comisia constituită în vederea aplicării măsurilor pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând 

minorităţilor rome pentru perioada 2015-2020 
 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de  23.04.2015, 
Având în vedere Planul Judeţean de Măsuri pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, transmis de Instituţia Prefectului Judeţului Braşov în vedera 
analizării şi implementării la nivel local; 
           Văzând Raportul de specialitate nr. 14359/15.04.2015  şi Avizele Comisiilor de specialitate; 
           Luând în considerare propunerile făcute şi amendamentul propus de d-l Rugacs Carol Ludovic, în 
sensul numirii tuturor celor trei consilieri locali propuşi, respectiv d-l Bălăşescu Marius, d-l Colţ Radu Paul şi 
d-l Motoc Bogdan George, pentru  a face parte din comisia constituită în vederea aplicării măsurilor pentru 
incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţilor rome pentru perioada 2015-2020;  
 Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 şi de necesitatea 
analizării şi implementării la nivel local a acestor măsuri; 

În temeiul art. 43 şi al art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; al art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi  lit. d), alin. (4) lit. e) şi alin. (6) lit. a) pct. 2; al art. 45 alin. (1); 
al art. 61 alin. (2); al  art. 115 alin. (1) lit. b) şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se desemnează d-nii consilieri locali Bălăşescu Marius, Colţ Radu Paul şi Motoc Bogdan 

George  pentru a face parte din comisia constituită în vederea aplicării măsurilor pentru incluziunea cetăţenilor 
români aparţinând minorităţilor rome pentru perioada 2015-2020.  

 
 Art. 2.  Primarul Municipiului Săcele şi persoanele desemnate la art. 1 răspund de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
   RUGACS CAROL LUDOVIC                                                    C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/8ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  17 voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 (la momentul votului) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Serviciul de specialitate 
- 1 ex. Fiecărui membru 


