ROMANIA
JUDETUL vAlcea

coMUNA FRANCE$TT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe norAnAnr
Cu privire la: incheierea acordului de parteneriat intre
Fundatia Progress Bistrila gi Biblioteca LocalS Frdncegti pentru proiectul
"GirlPower Network

- Reteaua fetelor puternice din rural"

Primarul comunei Fr6ncegti, PAMSCHIV Daniel - Florin

A

Consiliul Local al comunei Frdncegti, intrunit in gedin!5 ordinara la data de 18.04.2 022 la
care particip5 un num5r de.,.... consilieri din totalul de 15 in functie, gedint6 condusd de
domnul consilier ERITOIU Ion - Emanoil;
LUAND

A

tII

COruSIDEMRE:

-Referatul de aprobare nr. .......2022 al primarului comunei Fr6ncegti cu privire la initierea
proiectului de hotdrdre;
-Referatul nr. 3653/11.04.2022 intocmit de bibliotecarul Bibliotecii LocalS Fr6ncegti
unitate subordonatd Consiului Local, fdrd personalitate juridicS;
-Jindnd seamana de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hotdrdre,
intocmit de c5tre secretarul localitdtii, nr. ...../.......,;
-rapoartele de avizare ale comisiei pentru ?nvdtdmdnt, culte, sdn5tate, cultura, protectie
social5, activitSli sportive 9i de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economicosocialS, protectia mediului, buget - finante, administrarea domeniului public Ai privat al localititii,
agriculturS, gospodarie comunal6, servicii si come(, comisiei pentru administratie publica localS,
juridic^e, ap6rarea ordinii publice gi linistii publice, a drepturilor cet6tenilor;
In conformitate cu prevederile:
- art.129 alin.7 lit.d), din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i
complet6rile ulterioare;
- Legea nr.5212003 privind transparenta decizionalS, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin.3 lit. d) 9i art, 196 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare, propune urmStoarea:

HorAnAne
Att.l

Se aprob5 incheierea acordului de pafteneriat intre Fundalia Progress
Bistrita 9i Biblioteca LocalH Frdncegti pentru proiectul "GirlPower Network Releaua
fetelor puternice din rural", in anexa care face parte integrant5 din prezenta hot616re.

-

Aft.2

Se imputernicegte primarul comunei FrSncegti sE semneze acordul de

pafteneriat.

A1t.3. - Prezenta hotdr6re va fi comunicat5 de c5tre secretarul general delegat
la Institulia Prefectului judetul Valcea pentru controlul de legalitate, primarului
localititii, bibliotecarului Bibliotecii Locale Frdncegti, Fundaliei Progress Bistrita 9i se va
aduce la cunostinta pubic5 prin afisare pe site-ul institutiei gi in Monitorul Oficial Local.
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INITIATOR

PRIMA&
DANIEL . FLORIN PARASCHIV

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL DELEGAT,
ELENA

. ANISOARA AVMM

\J

Fr6ncesti, judetul Valcea, 18.04.2022

pRrrvrARtn cQ MUNEr
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JI,iL]E]'UL VALCEA

Consiliul Local Frdncegti
Primdria Frdncegti
Biblioteca Publicd Locald Frdncesti
REFERAT,

Prin prezentul referat, in calitate de bibliotecar la Biblioteca Publici
LocalS Fr6ncegti, vd aduc la cuno;tin[d faptul cd tncep6nd cu luna aprilie 2022,
biblioteca este implicatd tn implementarea tn parteneriat a proiectului

,, GirlPower Network - Releaua fetelor puternice din tural", derulat de
Fundafia Progress cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Rom6nia, program
finanlat de lslanda, Liechtenstein gi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021",in
perioada aprilie 2022 - aprilie 2023 .
Roluri 9i responsabilit6lile bibliotecarului local sunt:
- sd participe la intdlnirea introductivi gi la sesiunea de instruire din proiect;.

-

sd sprijine implementarea proiectului prin identificarea gi cooptarea a L0
(zece) eleve pre-adolescente gi adolescenta din comunitate care sd se aldture
proiectului;
- si mobilizeze membrele clubului in realizarea sesiunilor de instruire din
proiect;
- sd furnizeze managerului de proiect orice informalii sau documente privind
implementarea proiectului, in scopul elaborSrii rapoartelor de progres;
- sd pund la dispozilia membrelor clubului de fete intre 2-4 ore pe sSptdm6nd
spaliul bibliotecii, facilit6nd accesul la calculator pentru realizarea activititilor
din proiect;
Rolurile gi responsabilitdlile Fundaliei Progress sunt:
- sd promoveze proiectul gi pdrfile implicate, atSt fn mediul online (website,
Facebook) c6t ;i offline, prin organizarea de evenimente (conferinfe de lansare
giincheiere proiect), elaborarea gi distribuirea KIT-ului ca instrument de Iucru gi
instrument suport pentru activitSlile din cadrul cluburilor de fete, insolit de
toate resursele necesare bibliotecarului pentru a organiza ;i a coordona
int6lnirile Clubului de fete nou creat, elaborarea gi distribuirea de materiale de
promovare (mape, broguri)in cadrul evenimentelor (conferin!e, traininguri);
- si suslind organizarea selecliei de membre ale cluburilor pe plan local (cel
pulin 10 fete membre ale clubului, cu v6rste intre 10 - 16 ani) prin furnizarea in
timp util a instrumentelor de promovare a apelului de voluntari pentru
bibliotecari;
LL.04.2022

Bibliotecar, Maria

Domnului Primar al comunei Fr6ncegti, Jud. V6l

