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Nr.257/16.08.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea Regulamentului de organizare a Programului „Primul meu ghiozdan" 
pentru susfinerea invăjământului şcolar in municipiul Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa extraordinară din data de 
16.08.2022. 

Având 1n vedere: 
Adresele unităţilor de Invăţământ Inregistrate la Primăria municipiului Slatina sub nr. 
90802/09.08.2022, 90899/09.08.2022, 91199/10.08.2022, 90373/08.08.2022, 90963/09.08.2022, 
90843/09.08.2022, 90809/09.08.2022, 90829/09.08.2022, 90810/09.08.2022, 91098/10.08.2022 şi 
90839/09.08.2022, prin care comunică numărul de elevi Inscrişi la clasa pregătitoare anul şcolar 
2022 - 2023,1n cadrul unităţilor de Invăţământ de stat din municipiul Slatina; 
iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.91870/12.08.2022; 
raportul de specialitate al Serviciului Cultură - Sport nr.91886/12.08.2022; 
raportul de specialitate al Directiei Generale Economice nr. 91917/12.08.2022; 
prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2022, referitoare la aprobare buget local de venituri ,s1 cheltuieli 
pentru anul 2022, cu modificările ulterioare; 
prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi prevederile art.7 din anexa nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile Legii 98/2016- privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
avizul favorabil al Comisiei de buget finanţe; 
avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport; 
in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art.196 alin.1 lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1 Se aprobă desfăşurarea Programului „Primul meu ghiozdan" de susţinere a invăţământului 
şcolar din toate unităţile de Invăţământ de pe raza municipiului Slatina, pentru copiii inscrişi 1n clasa 
pregătitoare 1n anul şcolar 2022 - 2023. 

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare a Programului „Primul meu ghiozdan" de susţinere 
a Invăţământului şcolar din toate unităţile de Invăţământ de pe raza municipiului Slatina pentru copiii 
Inscrişi 1n clasa pregătitoare, anul şcolar 2022 - 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3 Implementarea programului „Primul meu ghiozdan" se va face 1n limita sumei de 120.000 
lei, sumă ce a fost prevăzută 1n bugetul local al anului 2022, capitolul 67.02. „Cultură, recreere şi 
religie". 



Art.4 Directorii unităţilor de Invăţământ din municipiul Slatina vor răspunde de distribuirea către 

beneficiarii programului a ghiozdanelor primite pe baza proceselor verbale Incheiate Intre 
reprezentanţii Primăriei municipiului Slatina şi conducerea şcolii. 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la Indeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina, prin 
Serviciul Cultură-Sport şi Direcţia Generală Economică — Serviciul Cheltuieli, Financiar, 
Contabilitate. 

Art.6 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Viceprimarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică; 

Direcţia Generală Economică — Serviciul Cheltuieli, Financiar, Contabilitate; 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt; 
Unităţile de invăţământ din municipiul Slatina; 
Serviciul Cultură, Sport. 
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3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri 1n funcţie. 



Anexa nr.1 la H.C.L. nr.257/16.08.2022 

RE GULA1VIE NT 
Privind derularea programului „Primul meu ghiozdan", 

pentru susţinerea invăţământului şcolar din municipiul Slatina 

Art. 1. Programul "Primul meu Ghiozdan" se desfăşoară 1n municipiul Slatina şi Işi propune 
sprijinirea elevilor din municipiul Slatina In parcurgerea procesului instructiv-educativ prin acordarea 
fiecărui elev Inscris In clasa pregătitoare anului şcolar 2022-2023 a unui ghiozdan complet echipat cu un 
set de rechizite şcolare. 

Art. 2. Organizatorul programului "Primul meu ghiozdan" este Primăria municipiului Slatina şi se 
va realiza in colaborare cu unităţile de Invăţământ din municipiul Slatina. 

Art. 3. La programul "Primul meu ghiozdan" pot participa copiii de la toate şcolile din municipiul 
Slatina care sunt Inscrişi la clasa pregătitoare a anului şcolar 2022-2023. Nici un elev nu poate fi 
discriminat şi nici avantajat pe criterii de rasă, religie sau apartenenţă la organizaţii legal constituite a 
familiei. 

Art. 4. Ghiozdanele achiziţionate vor fi de dimensiuni adecvate vârstei elevilor şi vor fi de două 

culori diferite, o culoare pentru băieţi şi o altă culoare pentru fete. 
Fiecare ghiozdan va conţine: 

1 felicitare; 
1 orar ; 
2 buc. caiet tip II; 

- 2 buc. caiet 48 file dictando; 
- 2 buc. caiet 48 file matematică; 

1 bloc de desen; 
1 set acuarele 12 culori cu pensulă; 

1 set carioci 10 culori; 
1 buc. penar complet echipat ce conţine: 1 buc. stilou cu rezerve, 2 buc. creion, 1 buc. 

gumă de şters, 1 buc. ascuţitoare. 

Art. 5. Bugetul proiectului "Primul meu ghiozdan" se regăseşte 1n calendarul manifestărilor 

culturale, educative şi sportive pe anul 2022 al Serviciului Cultură-Sport şi a fost aprobat prin H.C.L. nr. 
69/28.02.2022, cu modific'ările ulterioare. 

Art. 6. Ghiozdanele echipate cu rechizite şcolare vor fi achiziţionate 1n conformitate cu prevederile 

legale In vigoare la data achiziţiei. 

Art. 7. La elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică se vor avea 1n 

vedere şi prevederile prezentului regulament. 
Art. 8. Unităţile de Invăţământ şi aparatul de specialitate al Primarului vor asigura cadrul necesar 

distribuirii rechizitelor şcolare şi vor coordona implementarea programului astfel Incat toţi participanţii să 

beneficieze de rezultatul acestuia. 
Art. 9. Fiecare unitate de Invăţământ are obligaţia de a transmite Primăriei municipiului Slatina o 

adresă prin care să comunice numărul total de elevi Inscrişi 1n clasa pregătitoare 1n anul şcolar 2022/2023 

şi vor specifica numărul de fete şi numărul de băieţi beneficiari ai programului „Primul meu ghiozdan". 

Art. 10. Fiecare unitate de Invăţământ va primi de la Primăria municipiului Slatina un număr de 

ghiozdane egal cu numărul elevilor inscrişi la clasa pregătitoare, pe baza unui proces verbal de predare-

primire Incheiat 1n două exemplare, câte unul pentru flecare parte. 



Art. 11. Fiecare unitate de invăţământ va asigura distribuirea ghiozdanelor către elevi 1n prima zi 
de şcoală a anului şcolar 2022-2023. 

Art. 12. Diferenţele neacoperite (neconcordanţe rezultate după expirarea termenului de Inscriere şi 

pană la Inceperea anului şcolar) nu intră 1n sarcina organizatorului. 
Art. 13. Prezentul Regulament se aplică cu respectarea prevederilor legale 1n vigoare. 


