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HOT�RAREA NR.19/28.02.2022 
Pmd desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Ovidiu în Grupurile de ac�iune 

antibullying ale unitatilor de invatamant de pe raza UAT Ovidiu 

Onsiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în yedinta ordinara in data de 28.02.2022 

Avand in vedcre:
TOIectul de hotarare nr.4251/23.02.2022 privind desemnarea umui reprezentant al Consiliului Local al 

Orasului Ovidiu in Grupurile de actiune antibullying ale unitatilor de invatamunt de pe raza UAT Ovidiu; 

Referatul de aprobare nr.4249/23.02.2022 al domnului primar, Scupra Gcorge;

Adresa Scolii Gimnaziale nr.2 "Poet Ovidit" nr.337/10.02.2022, inregistrata la Primaria orasului Ovidiu

sub nr.3156/10.02.2022; 
Adresa Liceul Tehnologic "lon Podaru'" Ovidiu " nr.1101/21.01.2022, inregistrata la Primaria orasului 

Ovidiu sub nr.4560/25.02.2022; 

Raportul de specialitate al Serviciului Juridic-APL al Primariei Ovidiu, inregistrat sub 

nr.4250/23.02.2022; 

Tinand cont de: 

Avizul de legalitate al secretarului general al ora_ului Ovidiu; 
Avizul comisilor de specialitate ale Consiliului Local al ora_ului Ovidiu 

In conformitate cu prevederile: 

Art. 4 �i art. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11 ), art. 561 _i ale pct. 61 

din anexa la Legea educa�iei na�ionale nr. 1/2011, privind violen�a psihologic� - bullying, aprobate prin 

ORDINUL nr. 4343 din 27 mai 2020; 

In temeiul prevederilor art.129 alin(1), alin.(2) lit. d, alin.7, lit. a, alin. (14) si art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARESTE: 

Art.l Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local al orasului Ovidiu în Grupurile de ac�iune

antibullying din unitatile de invatamant de pe raza UAT Ovidiu, in anul scolar 2021-2022, conform

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza directorii unitatiilor de invatamant de pe raza

UAT Ovidiu si persoanele nominalizate in anexa la prezenta hotarares 
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ual al ora�ului Ovidiu va comunica vrezenta hotáráre Primarului orayului Oviod 

legal. nstitufiei Prefcctului-judetul Constanta si tuturor celorlalti factori interesati, in terme 

ed 
holaráre a fost aprobat� cu unanimitate de voturi "pentru" de cåtre cei 17 consilieri 

1ocan 

prezenji la sedinta ordinara din 28.02.2022 din totalul de 17 consitieri locali ale_i in Junc�ie
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