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D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

Nr. 13 din 25.01.2018 

privind desemnarea persoanei responsabile, la nivelul Primariei 

 comunei Bahna, cu implementarea H.G.18/2015  
 

        PRISECARU  EMIL, primarul comunei Bahna,  jud. Neamţ 

      

      Avand in vedere prevederile:  

 H.G. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor 
romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2015 – 2020 

 Referatul nr. *din *intocmit de secretarul comunei  

       În temeiul  prevederilor art.63 alin.1 lit.e, art. 68 alin.1,  art. 115 alin.1 lit.a  din, Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, emite 

prezenta 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E: 

         Art. 1.  La nivelul Primariei comunei Bahna, se desemneaza ca persoana responsabila cu 

implementarea H.G. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a 

cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2015 – 2020 d-na OLARU  

GABRIELA. 

         Art.2. Atributiile persoanei responsibile cu implementarea H.G. 18/2015 vor fi trecute in fisa 

postului D- NEI OLARU  GABRIELA. 

         Art.2 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii persoanelor  şi instituţiilor 

interesate. 

 

 

  

                          P  R  I  M  A  R, 

 

                         PRISECARU  EMIL                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                           SECRETARUL   COMUNEI, 

 

                                                                                              CAPRIOARA  SOFICA  

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA DISP. NR.13 DIN 25.01.2018 

Atributiile persoanei responsibile cu implementarea H.G. 18/2015 

 Urmareste respectarea drepturilor cetatenilor romi. 

 Informeaza permanent membrii comunitatii locale de romi cu privire la acte normative si 

oportunitati de rezolvare a unor probleme ale persoanelor din localitate. 

 Mediaza,consiliaza si indruma populatia de romi din comunitate. 

 Participa la medierea conflictelor inter si intracomunitare. 

 Identifica si evalueaza nevoile comunitatilor locale de romi. 

 Participa la sedintele consiliului local pentru a prezenta problemele romilor din localitate. 

 Planifica,organizeaza,coordoneaza si desfasoara activitati pentru indeplinirea obiectivelor si 

sarcinilor din Planul General de Masuri pentru aplicarea H.G.nr.430/2011,privind Strategia 

Guvernului Romaniei de Imbunatatire a Situatiei Romilor. 

 Elaboreaza proiecte de dezvoltare locala a comunitatii de romi in colaborare cu ONG-uri si 

administratia publica locala. 

 Colaboreaza cu diverse institutii si monitorizeaza activitatile facute in comunitate ,in cadrul unei 

echipe pluridisciplinare sau interdisciplinare,care deserveste functionarea autoritatilor publice 

locale si a comunitatii de romi. 

 Intervine atat in cadrul institutional, cat si in comunitate ,la nivelul asigurarii relatiei cu diverse 

servicii specializate:educative,de orientare pe piata muncii,de asistenta sociala, de 

sanatate,locative,etc. 

 coordonarea, planificarea si realizarea activitatilor in implementarea masurilor de incluziune 

sociala a romilor, dezvoltarea si mentinerea unor relatii durabile de parteneriat intre comunitatile 

de romi si autoritatile/institutiile publice locale in vederea incluziunii sociale a romilor, 

 va facilita accesul romilor la informare, va contribui la reducerea stereotipilor si prejudecatilor 

fata de romi, va consolida legaturile intre populatia de romi si populatia majoritara, va reduce 

stigmatul social prin modelul personal de reusita in comunitate, va elabora propuneri de finantare 

pentru implementarea, in plan local, a masurilor de incluziune sociala. 

 are obligaţia să se subordoneze dispoziţiilor date de către primarul comunei; 

 nu desfăşoară alte activităţi decât acelea pentru care a fost angajat, calificat şi instruit - în caz 

contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care 

primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt 

exonerate de orice răspundere . 

 

 

                          P  R  I  M  A  R, 

 

                         PRISECARU  EMIL                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                           SECRETARUL   COMUNEI, 

 

                                                                                              CAPRIOARA  SOFICA  

 


