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Nr.152/31.07.2020

HOTARARE
Referitoare la: aprobarea Regulamentului de organizare a Programului „Primul meu ghiozdan” 
pentru susfinerea invajamantului §colar in municipiul Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in §edinja ordinara din data de 31.07.2020.

Avand Tn vedere:
adresa Inspectoratului §colar Judejean Olt nr. 6599/07.07.2020, inregistrata la Primaria municipiului 

I Slatina sub nr. 48581/ 08. 07. 2020 prin care comunica numarul de elevi inscri§i la clasa pregatitoare 
an anul §colar 2020 - 2021, la toate unitatile de in va jam ant de stat din municipiul Slatina; 
initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.53298/28.07.2020; 
raportul de specialitate al Serviciului Cultura - Sport nr. 53308/28.07.2020;
prevederile H.C.L. nr.23/19.02.2020, referitoare la aprobare buget local de venituri si cheltuielipentru 
anul 2020, cu modificarile §i completarile ulterioare;
prevederile H.C.L. nr.53/28.02.2020, referitoare la aprobare Programe si proiecte culturale si 
manifestari sportive pe anul 2020, cu modificarile §i completarile ulterioare;
prevederile art. 14 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i 
completarile ulterioare §i prevederile art.7 lit a) §i c) din anexa nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare;
prevederile Legii 98/2016- privind achizitiile publice, cu modificarile §i completarile ulterioare; 
avizul favorabil al Comisiei de buget finante;
avizul favorabil al Comisiei pentru activitati socio-culturale, culte §i sport;
in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), e), art. 139 alin. (3) lit. a) §i art. 196 alin.l lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

Art.l Se aproba desfa§urarea Programului „Primul meu ghiozdan” de sus|inere a invajamantului 
§colar din toate unitajile de in va jam ant de pe raza municipiului Slatina, pentru copiii inscri§i in clasa 
pregatitoare in anul §colar 2020 - 2021.

Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare a Programului „Primul meu ghiozdan” de susjinere a 
invajamantului §colar din toate unitajile de invajamant de pe raza municipiului Slatina pentru copiii inscri§i 
in clasa pregatitoare, in anul §colar 2020 - 2021, conform anexei nr.l care face parte integrants din 
prezentul proiect de hotarare.

Art.3 Implementarea programului „Primul meu ghiozdan” se va face in limita sumei de 90 000 lei, 
suma ce a fost prevazuta in bugetul local al anului 2020, capitolul 67.02. ’’Cultura, recreere §i religie”.
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Art.4 Directorii unitajilor de invatamant din municipiul Slatina vor raspunde de distribuirea catre 
beneficiarii programului a ghiozdanelor primite pe baza proceselor verbale incheiate Intre reprezentanpi 
Primariei municipiului Slatina §i conducerea §colii.

Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la Tndeplinire de Primarul municipiului Slatina, prin Serviciul 
Cultura - Sport §i Direc{ia Generala Economica.

Art.6 Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului - Judepil Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Directia Generala Economica;
- Unitatile de Invatamant din municipiul Slatina.

Serviciul Cultura, Sport.

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „PENTRU”.
19 - consilieri prezenfi 

1 - consilier absent
20 - consilieri in funcfie.



Anexa nr.l la HCL nr.152/31.07.2020

REGULAMENT

Privind derularea programului „Primulmeu gltiozdan”, 
pentru susfinerea invatamantului $colar din municipiul Slatina

Art. 1. Programul "Prirnul meu Ghiozdcin" se desfa§oara in municipiul Slatina §i T§i propune 
sprijinirea elevilor din municipiul Slatina in parcurgerea procesului instructiv-educativ prin acordarea 
fiecarui elev inscris in clasa pregatitoare anului §colar 2020/2021 a unui ghiozdan complet echipat cu un set 
de rechizite §colare.

Art. 2. Organizatorul programului "Prirnul meu ghiozdan" este Primaria municipiului Slatina §i se 
va realiza in colaborare cu unitaple de invatamant din municipiul Slatina.

Art. 3. La programul "Prirnul meu ghiozdan ” pot participa copii de la toate §colile din municipiul 
Slatina care sunt inscrip la clasa pregatitoare a anului §colar 2020/2021. Niciun elev nu poate fi discriminat 
p nici avantajat pe criterii de rasa, religie sau apartenenja la organizapi legal constituite a familiei.

Art. 4. Ghiozdanele achiziponate vor fi de dimensiuni adecvate varstei elevilor p vor fi de doua 
culori diferite, o culoare pentru baiep p o alta culoare pentru fete, 

k Fiecare ghiozdan va conpne:
" - 1 felicitare;

- 1 orar;
- 2 buc. caiet tip II;
- 2 buc. caiet 48 file dictando;
- 2 buc. caiet 48 file matematica;
- 1 bloc de desen;
- 1 set acuarele 12 culori cu pensula;
- 1 set carioci 10 culori;
- 1 buc. penar complet echipat ce conpne: 1 buc. stilou cu rezerve, 2 buc. creion, 1 buc.
guma de §ters, 1 buc. ascuptoare.

Art. 5. Bugetul proiectului "Prirnul meu ghiozdan" se regasepe in calendarul manifestarilor 
culturale, educative p sportive pe anul 2020 al Serviciului Cultura-Sport p a fost aprobat prin H.C.L. nr. 
53/28.02.2020.

Art. 6. Ghiozdanele echipate cu rechizite scolare vor fi achiziponate in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare la data achizipei.

Art. 7. La elaborarea documentapei de atribuire a contractului de achizipe publica se vor avea in 
'vedere p prevederile prezentului regulament.

Art. 8. Unitaple de invatamant p aparatul de specialitate al Primarului vor asigura cadrul necesar 
distribuirii rechizitelor §colare §i vor coordona implementarea programului astfel incat top participanpi sa 
beneficieze de rezultatul acestuia.

Art. 9. (1) Fiecare unitate de invatamant are obligapa de a transmite Primariei municipiului Slatina 
o adresa prin care sa comunice numarul total de elevi inscri§i in clasa pregatitoare in anul scolar 2020/2021 
§i vor specifica numarul de fete §i numarul de baiep beneficiari ai programului „Primul meu ghiozdan”.

(2) Termenul de comunicare a numarului elevilor beneficiari ai programului „Primul meu 
ghiozdan" pentru unitaple de invatamant din Slatina este de maxim 15 zile de la data comunicarii 
prezentului Regulament de catre Primaria municipiului Slatina.

Art. 10. Fiecare unitate de invatamant va primi de la Primaria municipiului Slatina un numar de 
ghiozdane egal cu numarul elevilor Inscrip la clasa pregatitoare, pe baza unui proces verbal de predare- 
primire incheiat in doua exemplare, cate unui pentru fiecare parte.



Art. 11. Fiecare unitate de inva{amant va asigura distribuirea ghiozdanelor catre elevi in prima zi de 
§coala a anului §colar 2020/2021.

Art. 12. Diferenjele neacoperite (neconcordanje rezultate dupa expirarea termenului de inscriere ?i 
pana la inceperea anului §colar) nu intra in sarcina organizatorului.

Art. 13. Prezentul Regulament se aplica cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Pre$edinte 
STANA Andronia •


