
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

coNsrLruL LocAL PAULE$TI

HOTARAREA NR. 37 I 2021

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Pdulegti, judelul Satu Mare,
in Grupul de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului Rom6niei

de incluziune a cetdlenilor rom6ni apa(in6nd minoritdlii romilor

Consiliul Local Pdulegti, judeful Satu Mare, intrunit in gedinla ordinard convocatd pentru
data de 20.04.2021, la sediul Ciminului Cultural din localitatea Pdulegti,

vdz6nd referatul de aprobare nr. 3214113.04.2021, raportul compartimentului de
specialitate nr.3213113.04.202,1 gi avizele Comisiei de specialitate ll - invdfdmdnt gi Comisiei
de specialitate lll - Juridic,

linAnd cont de adresa lnstitufiei Prefectului-Judeful Satu Mare nr. 2807/SM116.03.2021
privind implementarea Strategiei Guvernului Romdniei de Incluziune a cetd[enilor romAni

aparfindnd minoritdlilor romilor, in vederea actualizdrii Grupului de Lucru Mixt, conform punctului

11 "Etapele esenliale 9i institufiile responsabile, punctul 2 "Etape organizatorice", litera b, alin.
(i) din H.G. nr. 18t2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a

cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020,
respectiv in baza Capitolului Vlll, punctul 3 din H.G. nr. 43012001 privind aprobarea

Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor,
in temeiul art. 129 alin.9lit. c, art. 196 alin. 1 lit. a, art' 139 alin.

57 12019 Codul administrativ,
HOTAnA$rE:

Art.1. Se desem neazd doamna lederan Simona Margareta, consilier local, sd reprezinte

Consiliul Local Pdulegti, jude[ul Satu Mare, in Grupul de lucru mixt in vederea implementdrii
Strategiei Guvernului Romdniei de incluziune a cetilenilor romAni apa(inAnd minoritd{ilor rome.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazd Primarul Comunei

Pdulegti.

Art.3. Prezenta hotdrdre se intocmegte in 4 exemplare origir{ale, din care un exemplar

se predd Primarului Comunei Pdulegti, pentru ducere la indeplinire, unul se comunicd Instituliei

Prefectului Judelului Satu Mare, unul se anexeazd la dosarul gedintei 9i unul se va aduce la

cunogtin[d publicd prin grija secretarului I UAT Pdulegti.

PRE$EDINTE DE $EDINTA Pdulegti 20.04.202',

Contrasem neazd pentru legalitate,
Secretarul General al UAT Pdulegti

Sernat Manuela Eva

ZThuwx

cHENDERE$ VILIAN

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art. 139

din O.U.G. nr, 57 12019, modificata 9i completata.
Nr. total al consilierilor in funclie 15

Nr. total al consilierilor prezen!i 15
Nr. total al consilierilor absen!i 0
Voturi oentru 'l 5
Voturi impotrivd 0
Abtineri g int:4ex'

+ 'rtO,tri


