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HOTĂRÂREA NR.....  proiect
Din data d e ....................

- privind acordarea pentru anul şcolar 2022-2023 a pachetului cu rechizite şcolare "Primul ghiozdan” 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă................................

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 372/1/06.01.2022 şi 
Raportul de specialitate al Compartimentului tehnologia informaţiei, informare cetăţeni, registratură, 
monitorizare coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă nr. 372/06.01.2022 prin care se propune aprobarea 
pachetului cu rechizite şcolare "Primul ghiozdan” copiilor înscrişi în clasa pregătitoare, în anul şcolar 2022- 
2023, la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Făgăraş,

Văzând avizele...........................
Ţinând seama de prevederile art. 20 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 28, art. 40 alin (1) şi (2) şi art. 66 alin (4) din Legea nr. 292/2011 privind 
asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare,

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139, art 196 alin.(l) lit. a) 
art. 197, art. 198 alin. (1) şi (2) şi art. 243 alin (1), lit.a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite şcolare "Primul Ghiozdan" copiilor înscrişi în clasa 
pregătitoare în anul şcolar 2022-2023 la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Făgăraş, în valoare 
maximă de 110 de lei.

Art.2. Se aprobă conţinutul pachetului cu rechizite şcolare "Primul Ghiozdan”, conform anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Finanţarea se asigură din bugetul local, aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei 
de Asistenţă Socială pentru anul 2022, cu acestă destinaţie.

Art.4. Primarul Municipiului Făgăraş, prin Direcţia Buget - Finanţe, Compartiment tehnologia 
informaţiei, informare cetăţeni, registratură, monitorizare coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă şi 
Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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ANEXA 1 LA HCL NR. / .2022

NR.
CRT.

PACHET RECHIZITE CANTITATE 
( BUC/SET)

1. GHIOZDAN CLASA 0/1 1
2. PENAR ECHIPAT 1 FERMOAR 16 PIESE( 6 

CREIOANE COLORATE, 6 CARIOCI, 1 CREION 
HB, 1 GUMA, 1 ASCUTITOATE, 1 RIGLA)

1

3. NUMĂRĂTOARE PLASTIC 2
4. CAIET TIP I- 24 FELE 1
5. CAIET DICTANDO- 48 FILE 1
6. CAIET MATEMATICA- 48 FILE 1
7. CAIET FOAIE VELINA- 48 FELE 1
8. BLOC DESEN A4, 16 FELE 1
9. ACUARELE 12 CULORI 1
10. PAHAR PICTURA 1
11. PLASTELINA6 CULORI 1
12. HÂRTIE GLASATĂ A4, LUCIOASA, 10 CULORI 1
13. MAPA PLASTIC A4 1
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Nr. 372/06.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
FĂGĂRAŞ

GHEORGHE SUCACIU

- 0  /

- la proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2022-2023 a pachetului cu 
rechizite şcolare "Primul Ghiozdan”

Potrivit principiului autonomiei locale, consacrat în Ordonanţa de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, 
să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale.

Potrivit art.129, alin.(l) şi alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 -  privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 
local, iar în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, consiliul local, în 
calitate de autoritate deliberativă, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 
printre care si cele din domeniul educaţiei şi serviciilor sociale pentru protecţia copilului, a familiei sau altor 
grupuri aflate în nevoie socială.

Prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, statul îşi asumă responsabilitatea de realizare a 
măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile 
sociale.

Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea şi 
garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea 
participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.

Potrivit art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială: „pentru realizarea obligaţiilor 
ce le revin faţă de copil, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale susţin familia prin acordarea de 
beneficii de asistenţă socială, precum şi prin asigurarea de servicii sociale".

Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice centrale, direct sau prin 
instituţiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură şi reprezintă măsuri financiare 
destinate asigurării unui standard minim de viaţă, susţinerii familiei şi copilului, promovării şi garantării 
exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Astfel, propunem acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan" în valoare de 110 lei, 
copiilor înscrişi în clasa pregătitoare în anul şcolar 2022 - 2023 la unităţile de învăţământ de pe raza 
Municipiului Făgăraş, în limita sumei de 110 lei/ elev.

Numărul aproximativ al copiilor care intră în clasa pregătitoare în anul şcolar 2022-2023 este de 400. In 
cazul în care vor fi mai mulţi copii înscrişi în clasa pregătitoare, se va suplimenta numărul pachetului de 
rechizite şcolare.

Faţă de cele menţionate anterior, supunem atenţiei Consiliului Local al Municipiului Făgăraş prezentul 
proiect de hotărâre privind acordarea pachetului de rechizite şcolare "Primul Ghiozdan,, copiilor înscrişi în 
clasa pregătitoare în anul şcolar 2022-2023 din Municipiul Făgăraş.

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI A TR IB U Ţ IA NUM ELE ŞI PRENUM ELE DATA SE M N Ă T U R A // /
1 D IR E C T O R  E C O N O M IC D A N IE L  IO A N  L U D U 06 .01 . 2 0 2 2
2 ÎN TO C M IT, C O N SIL IE R C O R IN A -M A R IA  M E S A R O Ş 06.01 . 2 0 2 2 o u im iw -v
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Nr.372 /1/06.01.2022

REFERAT DE APROBARE

- la proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2022 -  2023 
a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”

Consiliul Local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 
centrale.

Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, îşi asumă responsabilitatea de 
realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi 
serviciile sociale.

Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea 
şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea 
participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.

Potrivit art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială: „pentru realizarea 
obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale susţin familia prin 
acordarea de beneficii de asistenţă socială, precum şi prin asigurarea de servicii sociale".

Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice centrale, direct sau prin 
instituţiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură şi reprezintă măsuri financiare 
destinate asigurării unui standard minim de viaţă, susţinerii familiei şi copilului, promovării şi garantării 
exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, iar costurile 
estimate per elev, pentru achiziţia unui ghiozdan echipat cu rechizite şcolare specifice, constituite într-un 
pachet minim standard.

Astfel, propun acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan" în valoare de 110 lei, 
copiilor înscrişi în clasa pregătitoare în anul şcolar 2022 - 2023 la unităţile de învăţământ de pe raza 
Municipiului Făgăraş.

Numărul aproximativ al copiilor care intră în clasa pregătitoare în anul şcolar 2022-2023 este de 400. 
în cazul în care vor fi mai mulţi copii înscrişi în clasa pregătitoare, se va suplimenta numărul pachetului cu 
rechizite şcolare.

Faţă de cele menţionate anterior, supun atenţiei Consiliului Local al Municipiului Făgăraş prezentul 
proiect de hotărâre privind acordarea pachetului cu rechizite şcolare ”Primul Ghiozdan,, copiilor înscrişi în 
clasa pregătitoare în anul şcolar 2022-2023 din Municipiul Făgăraş.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
GHEORGHE SUCACIU
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