
ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ                   

COMUNA CRASNA          

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.7. 
Din data de 20.01.2015. 

privind aprobarea Planului local de acţiune privind îmbunătăţirea situaţiei romilor 

la nivelul comunei Crasna  
 

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului cu nr.317/13.01.2015; 

- raportul compartimentului de resort cu nr.318/13.01.2015; 

-avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.319/13.01.2015; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

-  prevederile H.G. nr.1221/2011 – Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 

români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020; 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.d), alin.(6) lit.a),  pct.2 şi art.45 alin.(1) 

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 aprobă Planul local de acţiune privind îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul 

comunei Crasna,  conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se constituie la nivelul comunei Crasna Grupul de Lucru Local, conform anexei nr.2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul de asistenţă 

socială al primăriei Crasna. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment asistenţă socială; 

- Site – ul:www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Dimeny Alexandru                                        Contrasemnează: 

                              SECRETARUL  comunei, 

                                                                                                               Lazar Veturia 

 

 



ROMÂNIA                         Anexa nr.1. 

 JUDEŢUL SĂLAJ                                             la HCL nr.7. 

COMUNA CRASNA                          din data de 20.01.2015. 

CONSILIUL LOCAL 

 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE  

 privind îmbunătăţirea situaţiei romilor la nivelul COMUNEI CRASNA 

 
Domeniu Activitatea propusa Rezultate asteptate/indicatori 

de realizare dorita 

Termen de 

implementare  

Responsabil 

Educativ Participarea la serbarile a diferitelor etnii, 

pentru cunoasterea culturii lor. Cunoasterea 

obiceiurilor, traditiilor, dansurilor si o mai 

deschisa, buna colaborare intre etnii. 

Comunicarea intre diferite 

etnii si cunoasterea 

obiceiurilor, traditilor 

permanent Invatatoarele din loc.Ratin, 

Huseni, Marin, Crasna  

Educativ Identificarea si evaluarea scoliilor cu elevi 

majoritari romi. 

Imbunatatirea strategiei pentru 

romi 

permanent Invatatoarele si educatoarele  

din Ratin Huseni Marin 

Crasna   

Educativ Calitatea invatamantului – copii de etnie 

roma sa-si continue studiile, sa nu se 

limiteze numai la absolvirea claselor 

primare. 

Imbunatatirea strategiei pentru 

romi 

permanent Directorul scolii, invatatori, 

educatori , consilier scolar  

Sanatate Imbunatatirea accesului la serviciile 

economico-sociale si medicale. Campanii 

de informare, privind scadarea numarului 

de sarcini nedorite a femeilor de etnie roma. 

Scaderea numarului de sarcini 

nedorite, scaderea numarului 

de copii abandonati in spitale 

si centre de copii 

permanent Medici de familie, mediator 

sanitar,  asistenti medicali , 

asistenti sociali, primarie  

Social  Prevenirea  a infractionalitatii in randul 

comunitatiilor de romi, in localitatea: 

Huseni, Ratin. reducerea cazurilor de 

incalcarea legii. 

Prevenirea actiunilor sau 

comportamentelor devianteale 

copiilor romi 

permanent Primaria, Invatatori,  

asistenti sociali, politia, 

consilier scolar 

Social Reintegrarea copiilor de etnie roma in 

familie. Apararea interesului superior al 

copilului. 

Colaborarea cu reprezentantii comunitatii 

Reducerea numarului de copii 

institutionalizati, lasati in 

maternitati, centre sociale  

permanent Asistenti sociali, medici , 

asistenti medicali, primaria  



locale in vederea sprijinirii familiilor, 

evaluarea psiho-, socio-, economico a 

familiei cu cauza. 

Social  Prevenirea parasirii copiilor in unitatile 

spitalicesti. 

Identificarea parintilor si 

evaluarea psiho- socio-

economica a familiei, scaderea 

numarul de copii fara acte de 

identitate. 

permanent Asistenti sociali, mediator 

sanitar 

Social Identificarea si sprijinirea familiilor rome, 

care doresc sa adopte copii. 

Cresterea numarului de copii 

adoptati 

Atunci cand este 

cazul  

Primaria  

Economic Solutionarea problemelor legate de dreptul 

de proprietate asupra terenurilor si 

locuintelor detinute de persoanele de etnie 

roma in ceea ce priveste dreptul la 

proprietate. 

Asigurarea unui mediu protejat. 

Inbunatatirea situatiei romilor 

privind problemele legate de 

dreptul de prorietate 

Cand este cazul  Primaria 

Social Intalniri pe teme religioase in ajunul 

sarbatorilor: trebuie sa invete, si sa participe 

la sarbatorile bisericesti. 

Continuarea traditiilor, obiceiurilor 

Sa invete ca trebuie sa fie 

afectvi si sa invete toleranta 

fata de ceilalti 

permanent Preotii din 

comuna:Crasna,sat.Ratin, 

Sat Huseni 

Social Identificare persoanelor fara acte de 

identitate sau certificate de nastere  

Obtinerea actelor de identitate, 

pentru a fi in legalitate  

Permanent  Serviciul Public Comunitar 

de Evidenta  persoanelor, 

Serviciul de stare civila, 

asistenta sociala 

Sanatate Cresterea accesului romilor la serviciile 

medicale publice prin includerea lor in 

sistemul de sanatate  cu accent pe 

problematica de sanatate a copiilor  

Numarul de asigurari de 

sanatate pentru persoanele de 

etnie roma  

Permanent  Medici de familie , asistenti 

medicali , asistenti sociali, 

mediator sanitar 



ROMÂNIA              Anexa nr.2. 

 JUDEŢUL SĂLAJ                         la HCL nr.7. 

COMUNA CRASNA                  din data de 20.01.2015. 

CONSILIUL LOCAL 

 

COMPONENŢA  

GRUPULUI  DE LUCRU LOCAL 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Ocupaţia  

1.  Bogya Miklos  Preşedinte Viceprimar  

2.  Lazar Veturia Coordonator Secretarul unității administrativ teritoriale 

3.  dr.Tobias Jozsef Membru  Medic de familie  

4.  But Călin  Membru  Şeful postului de poliţie  

5.  Kulcsar Tibor Andras Membru  Șef birou poliția locală 

6.  But Ioana-Mariana Membru  Inspector – asistenţa socială 

7.  Hajas Erika Membru  Inspector – asistenţa socială 

8.  Marosi Noemi Membru  Inspector – asistenţa socială  

9.  Veres Klara-Krisztina Membru  Inspector – asistenţa socială 

10.  Szigyarto Ferenc Membru  Referent – proiecte și programe de dezvoltare 

11.  Nagy Clara  Membru  Bibliotecar  

12.  Feșteu Iulian-Gavrilă Membru  Referent evidenţa persoanelor  

13.  Csengettyus Elisabeta Membru  Mediator sanitar  

14.  Dragoş Lucia  Membru  Invăţătoare  

15.  Csengettyus Janos Membru  Reprezentant al comunităţii de rromi. 

16.  Cseke Francisc Membru  Consilier local 

17.  Dimeny Alexandru Membru  Consilier local 

18.  Sălăjan Beniamin Membru  Consilier lcoal 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

Dimeny Alexandru                                        Contrasemnează: 

                              SECRETARUL  comunei, 

                                                                                                               Lazar Veturia 

 

 


