ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea pentru anul şcolar 2019 - 2020 a pachetului
cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”
-

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :
art.20 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 28, alin. (1), (2) şi (3), art. 40, alin. (1) şi (2) si art.66 , alin.(4) din Legea nr. 292/2011 privind
asistenţa socială;
art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;

Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de catre Biroul
administratie publica locala prin care se propune aprobarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan"
elevilor înscrişi în clasa pregatitoare, anul şcolar 2019 - 2020, în unităţile de învăţământ de pe raza orasului
Valenii de Munte, raportul Comisiei pentru activitati economico – financiare si agricultura si raportul
Comisiei pentru pentru activitati social culturale, culte si invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret
si sport;
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:
Art. 1. Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan" copiilor înscrişi în clasa
pregatitoare în anul şcolar 2019 - 2020, la unităţile de învăţământ de pe raza orasului Valenii de Munte.
Art. 2. Se aprobă conţinutul pachetului cu rechizite şcolare "Primul Ghiozdan" conform anexei, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va aplica în limita sumei de 30.000 lei.
Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul orasului Valenii de
Munte, Biroul administratie publica locala si directorii unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza
orasului Valenii de Munte.
Art.5. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va comunica celor
interesati si se va publica pe site-ul institutiei.
Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Costovici Marian

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina
VALENII DE MUNTE, 30 august 2019.
NR.
.

Anexa la
H.C.L.nr._____/_________2019

CONŢINUTUL PACHETULUI CU RECHIZITE ŞCOLARE „PRIMUL
GHIOZDAN"

CLASA PREGATITOARE
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PACHET RECHIZITE
Ghiozdan
Caiet foaie velina
Penar cu doua fermoare complet echipat
Foarfeca
Lipici
Hartie glase
Hartie creponata
Plastilina
Betisoare
Numaratoare
Acuarele
Pensula
Vas de apa
Bloc desen mic
Caiet de matematica
Caiet dictando
Mapa de plastic A4

CANT
(BUC/SET)
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR
Nr._____/________2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2019 – 2020, 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.
Astfel, propun acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan" copiilor înscrişi în clasa
pregatitoare în anul şcolar 2019 - 2020 la unităţile de învăţământ de pe raza orasului Valenii de Munte.
Faţă de cele menţionate anterior, supun atenţiei Consiliului Local al orasului Valenii de Munte prezentul
proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Florin Constantin

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASULVALENII DE MUNTE
PRIMARIA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
Nr._____/_________2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2019 - 2020 a pachetului cu rechizite
şcolare „Primul Ghiozdan"

Potrivit principiului autonomiei locale, consacrat în Ordonanta de Guvern
nr.57/15.07.2019 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.(1) si alin.(7) din O.U.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, se propune acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan" copiilor
înscrişi în clasa pregatitoare în anul şcolar 2019 - 2020 la unităţile de învăţământ de pe raza
orasului Valenii de Munte.
Faţă de cele menţionate anterior, va rugam sa aprobati prezentul proiect de hotarare
privind acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan" copiilor înscrişi în clasa
pregatitoare în anul şcolar 2019 - 2020 la unităţile de învăţământ de pe raza orasului Valenii de
Munte.
DIRECTOR EXECUTIV D A S,
Insp.Savulescu Mariana

