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PROIECT 
HOTĂRÂREA NR.___3___ 

din 29.09.2022 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru prevenirea și combaterea  

violenței , a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității și în 
Grupul de acțiune antibullying, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ din orașul Șimleu Silvaniei  

 
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică;   
Având în vedere: 

             -  Referatul de aprobare  nr.15299 /2022 al Primarului oraşului Şimleu Silvaniei; 
             -  Raportul de specialitate nr. 15300/2022 al Biroului juridic și contencios administrativ;  

- Procesul verbal încheiat în 29.09.2022 pentru stabilirea rezultatului voturilor exprimate secret în vederea 
desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru prevenirea și combaterea  violenței, a faptelor de corupție și 
a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității și în Grupul de acțiune antibullying, organizate la nivelul 
unităţilor de învăţământ din orașul Șimleu Silvaniei; 
             - Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 
pentru copii, tineret şi sport; 
             - Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea 
drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 
            În baza prevederilor: 

- art. 20 din Legea nr. 1/2011- Legea educatiei nationale, cu modificările şi completările ulterioare; 
                -art.71 alin.1 pct.1 alin.2 lit.e) din Regulamentul –cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant 
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr.5447/2020 ; 

 -Ordin MEC nr. 4343 /2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), 
art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying; 

 - Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţămant, aprobată prin OMECT 
nr. 1409/29.06.2007;  

-art. 129 alin. (2) lit. d) , alin (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

În temeiul art. 139, alin.1 și art. 196 alin.1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,             
 

                                                              HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.(1) Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei în Comisia pentru 

prevenirea și combaterea  violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea 
interculturalității și în Grupul de acțiune antibullying, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ din orașul Șimleu 
Silvaniei, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

         (2). Desemnarea reprezentanților prevăzuți în Anexă se face pe perioada mandatului acestora.  
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele prevăzute  în Anexa la prezenta 

hotărâre, Biroul juridic și contencios administrativ și Compartimentul resurse umane și salarizare din cadrul aparatului 
propriu.              

      Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
               - Primarul orașului Șimleu Silvaniei; 
         - Instituția Prefectului Judeţului Sălaj; 
         - persoanele desemnate în Anexă; 
               - unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzute în Anexă; 
         - Biroul juridic și contencios administrative; 
         - Compartimentul resurse umane și salarizare; 
               -  dosar hotărâri. 

       -  se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.09.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ...voturi împotrivă, ....voturi abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 
 

 
INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR                                         

http://www.simleusilvaniei.ro/


       
 

ANEXA la HCL nr.____/29.09.2022 
 
 

 
Reprezentanţii Consiliului Local în Comisia pentru prevenirea și combaterea  violenței, a faptelor de corupție 

și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității și în Grupul de acțiune antibullying, 
organizate la nivelul unităţilor de învăţământ din orașul Șimleu Silvaniei  

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea unității de învățământ și 
adresa  

Numele şi prenumele reprezentantului Consiliului 
Local desemnat  

1. Grădiniţei cu program prelungit nr. 
2 Șimleu Silvaniei- str. 1 Decembrie 
1918, nr.53.  

 
_________________ 

 
2. Grădiniţei cu program prelungit nr. 3 

Şimleu Silvaniei-str. Ghioceilor, nr.18. 
 

 
_________________ 

 
 
 

3. Şcoala Gimnazială „Horea” Şimleu 
Silvaniei -str. Horea, nr.26. 

 
_________________ 

 
4. Şcoala Gimnaziala „Silvania” 

Şimleu Silvaniei - str. 1 Decembrie 1918, 
nr.14. 

 

 
_________________ 

 

5. Şcoala Gimnazială nr. 1 Pusta -str. 
Mesteacănului, nr. 29. 

 

 
__________________ 

6. Şcoala Gimnazială „Báthory István” 
Şimleu Silvaniei- str. 1 Decembrie 1918, 
nr.15. 

 

 
_________________ 

 

7. Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” 
Şimleu Silvaniei- str. 1 Decembrie 1918, 
nr.49B. 

 
_________________ 

 
8. Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” 

Şimleu Silvaniei -str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 11. 

 
_________________ 

 
9. Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” 

Şimleu Silvaniei – str. Simion Bărnuțiu, 
nr. 11. 

 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              



R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
STR. LIBERTĂŢII NR.3 

TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 
www.simleusilvaniei.ro 

e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 
 

                      PRIMAR 
       NR. 15299/21.09.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru 
prevenirea și combaterea  violenței , a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității și în Grupul de acțiune antibullying, organizate la nivelul unităţilor de 
învăţământ din orașul Șimleu Silvaniei 

 
  

 
Având în vedere prevederile  cuprinse în Ordinul  MEC nr. 4343 /2020 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației 
naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying și  în Strategia MECT cu privire la reducerea 
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţămant, aprobată prin OMECT nr. 1409/29.06.2007 la nivelul unităților 
de învățământ  funcționează o Comisie pentru prevenirea și combaterea  violenței , a faptelor de corupție și 
a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității dar și un Grup de acțiune antibullying  din 
care 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, cât și reprezentanţi ai autorităţii locale. 

Unele unități de învățământ de pe raza orașului Șimleu Silvaniei, au adresat solicitări pentru desemnarea 
reprezentanților autorității locale în cele două comisii sens în care este necesar ca prin hotărâre a consiliului să 
fie nominalizați și desemnați reprezentanții consiliului local la grădiniţele, şcolile şi liceele din oraşul nostru cu 
propunerea ca persoanele desemnate să fie nominalizate pe durata mandatului lor. 

Astfel, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre prezentat. 
 
 
  
 

PRIMAR, 
MIHAI-CRISTIAN LAZAR 

 
 
 
 
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

STR. LIBERTĂŢII NR.3 
TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 

www.simleusilvaniei.ro 
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 

 
BIROU JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
              NR. 15300/21.09.2022 
 
 
 

  RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru 
prevenirea și combaterea  violenței , a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității și în Grupul de acțiune antibullying, organizate la nivelul unităţilor de 
învăţământ din orașul Șimleu Silvaniei 

 
 

La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează potrivit Ordinului  MEC nr. 
4343 /2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale 
pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying și  în Strategia 
MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţămant, aprobată prin OMECT nr. 
1409/29.06.2007 o Comisie pentru prevenirea și combaterea  violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității dar și un Grup de acțiune antibullying  din care 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, cât și 
reprezentanţi ai autorităţii locale. 

Rolul acestor comisii este de a preveni, identifica şi soluţiona faptele de corupție, de discriminare în 
mediul școlar și promovarea interculturalității cât și faptele de  bullying, comise între elevi, prin acţiuni fizice, 
verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, conform anexelor la actele normative indicate mai sus. 

În orașul Șimleu Silvaniei unitățile de învățământ preuniversitar în care se organizează astfel de comisii 
sunt: Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Șimleu Silvaniei,  Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Şimleu Silvaniei,  
Şcoala Gimnazială „Horea” Şimleu Silvaniei,  Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială 
nr. 1 Pusta , Şcoala Gimnazială „Báthory István” Şimleu Silvaniei,  Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu 
Silvaniei,  Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvanie și  Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Şimleu Silvaniei.  
 Ținând seama de cele prezentate în Referatul de aprobare al Primarului oraşului  din care rezultă 
necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre,  în temeiul prevederilor legale în vigoare ale OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectului de 
hotărâre înscris pe ordinea de zi. 
 

BIROU JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV, 
Consilier juridic, 

Alexandra GHILEA 

http://www.simleusilvaniei.ro/

