ROMÂNIA
JUDEŢUL Vâlcea
UAT COMUNA Frânceşti

CUI 2541100
E-mail:frincesti@vl.e-adm.ro

PROIECT DE

HOTARARE

Privind : desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în
Grupul de actiune antibullying ce urmeaza a se constitui la Scoala Gimnazială
Frâncesti, pentru anul scolar 2022-2023
Consiliul Local al Comunei Frâncesti, Judeţul Vâlcea, intrunit in sedinta
extraordinara in data de ____ septembrie 2022, la care participă un numar de __
din totalul de 15 consilieri in functie;
Văzând ca prin HCL nr.62/2022, domnul consilier Vlădescu Ion a fost ales
presedinte de sedinta pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022 ;
Avand in vedere:
-adresa nr. 1537 din 09.09.2022, formulată de catre reprezentantii Scolii
Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti,
prin care
solicita desemnarea
reprezentantului Consiliului local in Grupul de actiune antibullying ce urmeaza
a se constitui in cadrul Scolii Gimanziale Frâncesti, ce are rol de prevenire,
identificare si solutionare a faptelor de bullying, comise intre elevi, prin actiuni
fizice, verbale relationale si /sau cibernetice, inregistară la Primaria Frâncesti sub
numarul 9180 / 13.09.2022;
- Referatul de aprobare si proiectul de hotarare , inregistrat sub numarul 9250
din 14.09.2022, prin care se propune desemnarea din partea Consiliului local
Frâncesti a unui reprezentant a autoritatii locale pentru a face parte din Grupul de
actiune antibullying
ce urmeaza a se constitui in cadrul Scolii Gimanziale
Frâncesti, ce are rol de prevenire, identificare si solutionare a faptelor de bullying,
comise intre elevi, prin actiuni fizice, verbale relationale si /sau cibernetice ;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei
Frâncesti, sub nr. 9249 din 14.09.2022
prezentat de reprezentantii
compartimentului de asistenta socială din cadrul aparatului de specialitate din
cadrul Primăriei Comunei Frâncesti cu privire la desemnarea unui reprezentant al
consiliului local in Grupul de actiune antibullying;

-avizul comisiei pentru invățământ, culte, sănătate, cultura, protectie sociala,
activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul ___ din __.09.2022, prin
care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ;
- avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia
mediului, buget -finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii,
agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul
___din _.09.2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
- avizul comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub numarul ___ din
__.09.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
- avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. __ din _.09.2022,
Văzând ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, proces verbal afisare nr. 6038/ 22.06.2022;
In conformitate cu prevederile :
- prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 5 din OAP nr. 4343/2020, privind aprobarea Noemlor
metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin(1,1), art.56 si ale pct. 6-1 din
anexa la Legea educatiei nationale nr. 1/2011, privind viorenta psihologicăbullying;
- prevederile art. 24 și art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
Frâncesti aprobat prin HCL 72/2022 ;
- Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.110 alin.1, ale art.129 alin.1), alin.(2) lit. d) alin.
(7) lit.a) si alin. 14), art. 139 alin.1), ale art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019,
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul
local Frâncesti, cu un demar de __ voturi ,, pentru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă desemnarea domnului consilier ______ .din partea
Consiliului Local Frâncesti, pentru a face parte din din Grupul de actiune
antibullying, ce urmeaza a se constitui in cadrul Scolii Gimnaziale Frâncesti.
Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2022 -2023 .

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa persoana
prevăzută la art.1 al prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea – Direcţia pentru verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ;
- Primarului Comunei Frâncesti;
- domnului ___________ consilier local;
- Școlii Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti,
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe siteul institutiei primariafrancesti.ro, pagina Monitorul Oficil Local;

Frâncesti :14.09.2022

INTIATOR PROIECT,
PRIMAR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general UAT Frâncesti
LAZĂR ELENA GABRIELA

PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI
JUDSETUL VALCEA
NR. 9250 din 14.09.2022

REFERAT DE APROBARE
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în din
Grupul de actiune antibullying ce urmeaza a se constitui in cadrul Scolii
Gimnaziale Frâncesti, Comuna Frâncesti pentru anul școlar 2022-2023

Urmare
referatului nr. 9249 din 14.09.2022,
intocmit de catre
compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Frâncesti prin care se propune
desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în din Grupul de actiune
antibullying ce urmeaza a se constitui in cadrul Scolii Gimnaziale Frâncesti,
Comuna Frâncesti pentru anul școlar 2022-2023.
Avand in vedere adresa nr. 1537 din 09.09.2022, formulată de catre
reprezentantii Scolii Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti, prin care solicita
desemnarea reprezentantului Consiliului local in Grupul de actiune antibullying
ce urmeaza a se constitui in cadrul Scolii Gimanziale Frâncesti, ce are rol de
prevenire, identificare si solutionare a faptelor de bullying, comise intre elevi, prin
actiuni fizice, verbale relationale si /sau cibernetice, inregistară la Primaria
Frâncesti sub numarul 9180 / 13.09.2022;
Tinand cont de prevederile :
- prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art.5 din OAP nr. 4343/2020, privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin(1,1), art.56 si ale pct. 6-1 din
anexa la Legea educatiei nationale nr. 1/2011, privind violenta psihologicăbullying, va propun analizarea si avizarea proiectului de hotarare ce urmeaza a fi
dezbatut in sedinta ordinara din luna septembrie 2022.

PRIMAR,
PARASCHIV DADIEL- FLORIN

PRIMARIA COMUNEI FRÂNCESTI
JUDETUL VÂLCEA
Nr 9249 din 14.09.2022

RAPORT
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Frâncesti în Grupul
de actiune antibullying , ce urmeaza a se constitui la Scoala Gimnazială Frâncesti ,
pentru anul școlar 2022-2023

Avand in vedere adresa nr. 1537 din 09.09.2022, formulată de catre
reprezentantii Scolii Gimnaziale Frâncesti, comuna Frâncesti, prin care solicita
desemnarea reprezentantului Consiliului local in Grupul de actiune antibullying
ce urmeaza a se constitui in cadrul Scolii Gimanziale Frâncesti, ce are rol de
prevenire, identificare si solutionare a faptelor de bullying, comise intre elevi, prin
actiuni fizice, verbale relationale si /sau cibernetice
Grupul de actiune antibullying se diensioneaza potrivit particularitatilor fiecarei
unitati de invatamant, avand maxim 10 membri, fiind adapotat contextului social,
dimensiunii si cerintelor specific fiecarei unitati de invatamant.
Din grupul de actiune antibullying fac parte directorul unitatii de invatamant,
profesorul consilier scolar, trei cadre didactice formate in problematica violentei
psihologice-bullying, doi sau mai multi reprezentanti ai elevilor, un reprezentanta
al parintilor, reprezentanti ai autoritatii locale.
Tinand cont de :
- prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art.5 din OAP nr. 4343/2020, privind aprobarea Noemlor
metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin(1,1), art.56 si ale pct. 6-1 din
anexa la Legea educatiei nationale nr. 1/2011, privind viorenta psihologicăbullying, vă propun initierea unui proiect de hotarare pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului local Frâncesti in Grupul de actiune antibullying
ce urmeaza a se constitui in cadrul Scolii Gimnaziale Frâncesti,pentru anul scolar
2022- 2023.
INTOCMIT,
Mustată Florentina

