
R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA 
 

O  R  D I  N  U L  N R.  18 9 
pr i vi nd apr obarea  P lanul ui  J udețean de  Măs ur i  pentr u r omi ,  

pentr u anul  2 0 19 
 

FURDUI LUCIAN – Prefect al judeţului Tulcea, numit prin Hotărârea Guvernului 
nr.169 din 30 martie 2017; 

Având în vedere dispozițiile capitolului 11, pct. 1, lit. b) și pct. 2, lit. a) punctul (ii) 
enumerate din Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.18/2015;  

Ţinând cont de Referatul de aprobare întocmit de Serviciul conducere instituții 
deconcentrate și afaceri europene  înregistrat sub nr. . prin care se propune aprobarea 
Planului județean de Măsuri pentru romi, pentru anul 2019; 

În temeiul art.26, alin (1), din Legea nr.340/12.07.2004 priv ind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, emit următorul  

  
                           O R D I N: 
 

Art.1. Se aprobă „Planul Județean de Măsuri pentru romi, pentru anul 2019”, 
prezentat în anexă care face parte integrantă din prezentul ordin.       
 Art.2. Planul va fi implementat la nivel județean de către autoritățile administrației 
publice locale și instituțiile publice deconcentrate cu atribuții în implementarea planurilor de 
măsuri sectoriale prevăzute în Strategie. 
 Art.3. La nivel județean, monitorizarea stadiului de implementare a planului se 
realizează și se raportează semestrial, de către membrii Grupului de Lucru Mixt, constituit prin 
Ordinul Prefectului nr. 118/07.03.2019. 
 Centralizarea stadiului de implementare și raportarea acestuia se realizează de către 
Biroul Județean pentru Romi din cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea. 
 Art.4. Serviciul juridic contencios administrativ va asigura înregistrarea prezentului 
Ordin, îl va comunica, în copie certif icată,  persoanelor interesate şi îl va aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare pe site-ul instituţiei, în vederea luării la cunoștință și punerii în aplicare. 
 

Emis azi  01.04.2019 
 

                                              
                                                            P  R  E  F  E  C  T, 

 
      FURDUI LUCIAN                                                                                          
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