
HOTĂRÂRE 

 privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în  

Grupul de acțiune antibullying al Centrului Școlar pentru Educație  

Incluzivă ”Sf. Vasile”- Craiova 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare Instituții 

Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate nr. 

23092/08.10.2021, adresa nr. 22979/07.10.2021 - solicitare desemnare reprezentant,  

raportul Serviciului Juridic nr. 23284/12.10.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,   
în baza prevederilor art. 5 al Capitolului II din Anexa la Ordinul Ministrului 

Educației și Cercetării nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 – Se numește doamna/domnul ........................ ca reprezentant al 

Consiliului Județean Dolj în cadrul Grupului de acțiune anti-bullying constituit la nivelul 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă  ”Sf. Vasile”- Craiova, pentru anul școlar 

2021 – 2022. 

Art. 2 –  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă  ”Sf. Vasile”- Craiova și persoana nominalizată la art. 1 vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă  ”Sf. Vasile”- Craiova și persoanei nominalizate la art. 1. 

Nr._______             Adoptată la data de _______2021 

 

PREŞEDINTE,        Contrasemnează 

           Secretar General al Județului, 

DORIN COSMIN  VASILE          CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 

https://idrept.ro/00137318.htm


DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate 

Nr. 23092/08.10.2021      

 

               APROBAT 

    PREŞEDINTE, 

 

         DORIN COSMIN VASILE 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului  

Consiliului Județean Dolj în Grupul de acțiune anti-bullying al  

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile”- Craiova 

 

Potrivit  prevederilor art. 5,  din Normele metodologice (aprobate în 27 mai 

2020) de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying:  

„(1)Pentru optimizarea prevenirii violenţei psihologice - bullying, la nivelul fiecărei 

unităţi de învăţământ, se creează un grup de acţiune antibullying cu rol de prevenire, 

identificare şi soluţionare a faptelor de bullying, comise între elevi, prin acţiuni fizice, 

verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, conform anexei nr. 3 la prezentele norme 

metodologice. 

(2)Grupul de acţiune antibullying se dimensionează potrivit particularităţilor fiecărei 

unităţi de învăţământ, având maximum 10 (zece) membri, fiind adaptat contextului 

social, dimensiunii şi cerinţelor specifice fiecărei unităţi de învăţământ. 

(3)Din grupul de acţiune antibullying fac parte directorul unităţii de învăţământ, 

profesorul consilier şcolar, trei cadre didactice formate în problematica violenţei, 

inclusiv a violenţei psihologice - bullying, doi sau mai mulţi reprezentanţi ai elevilor, 

un reprezentant al părinţilor, reprezentanţi ai autorităţii locale.” 

Prin adresa nr. 4454/07.10.202, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

22979/07.10.2021, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile”- Craiova 

solicită desemnarea unui membru în Echipa anti-bullying de la nivelul unității, pentru 

anul școlar 2021 – 2022.  

 Astfel că se impune numirea unui membru - reprezentantul Consiliului 

Județean Dolj în Grupul de acțiune anti-bullying constituit la nivelul  Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile”- Craiova,  pentru anul școlar 2021 – 2022. 

  Având în vedere cele menționate mai sus,  înaintăm spre aprobare proiectul de 

hotărâre anexat. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,   

        

Larisa RĂDUCAN        

   Întocmit,  

        Loreta Pavel 

https://idrept.ro/00137318.htm


CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat           Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală    Director Executiv 

Nr. 23284/12.10.2021                   Adriana Cristina Vărgatu 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj 

în Grupul de acțiune antibullying al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,, Sf. 

Vasile,, Craiova  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din 

Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – 

Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în Grupul de acțiune 

antibullying al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,, Sf. Vasile,, Craiova, propus 

de președintele Consiliului Județean Dolj, în raport cu atribuțiile și competențele specifice 

acestui serviciu și a constatat următoarele:  

 

1)Obiectul/domeniul reglementat: numirea reprezentaților Consiliului Județean 

Dolj în grupul de acțiune antibullying al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,, Sf. 

Vasile,, Craiova. 

  

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 

etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre: 

- art. 5 al Capitolului II din Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 

4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. 

( 11 ) art. 561 și ale pct. 61 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența 

psihologică – bullying; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

          Avizat, 

      Șef Serviciu Juridic                 Întocmit, 

        Daiana Stoica            Consilier juridic                                                                                                                                                                            

                                                                                               Marius Petrescu    




