
ROMÂNIA  

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA 

 

                                      
O  R  D I  N U L  Nr .  180 

 

privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Mixt pentru Romi constituit în cadrul 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea pentru implementarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 
  
 

Alexandru Dan Munteanu – Prefect al judeţului Tulcea, numit prin Hotărârea 
Guvernului nr.121/27.01.2022; 

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.560/2022 privind aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru 
perioada 2022-2027;  

Luând în considerare referatul nr.7058/30.05.2022, întocmit de Serviciului Conducere 
Instituții Deconcentrate și Afaceri Europene; 

În temeiul art.275, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit următorul  

         
                                 
                                     O R D I N: 
 

Art.1. Începând cu data prezentului ordin, se actualizează componența Grupului de Lucru 
Mixt pentru Romi constituit în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, conform Anexei, parte 
integrantă a prezentului ordin.  

       
 Art.2. Grupul de Lucru Mixt pentru Romi se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este 
necesar, în scopul analizării, planificării, organizării şi implementării activităţilor sectoriale pentru 
îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din planul general de măsuri, la nivel judeţean, având, în 
principal, următoarele responsabilităţi: 

- realizează și adoptă planul judeţean de măsuri pentru incluziunea socială a cetățenilor 
români aparținând minorităţii rome, elaborat la nivel județean de Biroul Judeţean 
pentru Romi; 

- monitorizează și evaluează stadiul implementării măsurilor/proiectelor prevăzute în 
planurile județene de măsuri; 

- realizează rapoarte de progres și le transmite către ministerele responsabile și către 
Agenția Națională pentru Romi, anual sau ori de câte ori sunt solicitate; 

- în vederea îndeplinirii obiectivelor şi sarcinilor din Strategia Guvernului, fiecare instituţie 
reprezentată în Grupul de Lucru Mixt pentru Romi va fi responsabilă pentru 
implementarea măsurilor din aria sa de activitate. 
 

 Art.3. Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul nr.86/11.02.2020 îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 
  



 
 Art.4. Secretarul General al Instituției Prefectului – Județul Tulcea, prin intermediul 
Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, va asigura înregistrarea şi comunicarea prezentului 
ordin, în conformitate cu dispoziţiile legii, tuturor persoanelor nominalizate în conţinutul său, în 
vederea luării la cunoştinţă şi punerii în aplicare. 
 
 
 

 
                                                                      Emis azi, 02.06.2022 

 
 
 
 
 
                                                             P  R E  F  E  C  T ,  

                           A lexandru Dan  MUNTEANU    
 
 
  
 
                                                               Contrasemnează ,                                                                                                                                                               

SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                       
Aslâ -Aișe MIERLĂ                                                       

 
 
 
 
 
 
  Serviciul  Juridic și Contencios Administrativ 

          Avizat pentru legalitate 
                    Șef serviciu, 
           Cristian Gabriel Ordean         


