
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  14 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 
Voturi pentru: 14  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA             
JUD. SATU MARE           
ORAŞUL TĂŞNAD       
CONSILIUL LOCAL           

HOTĂRÂREA Nr. 106 
din data de 31 august 2021 

 

privind acordarea pentru anul școlar 2021-2022 a pachetului de rechizite 
școlare „Primul meu ghiozdan” și conținutul pachetului de rechizite școlare 
„Primul meu ghiozdan” pentru susținerea învățământului școlar din orașul 

Tășnad 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară, în data de 31 august 2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 17222/31.08.2021; 

Analizând Referatul nr. 17224/31.08.2021 al Compartimentului de 
Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Tășnad și Adresa Inspectoratului Județean Satu Mare nr. 5300/23.08.2021, 
înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 16681/23.08.2021; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
17225/31.08.2021 și Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de 
dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul 
Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 17536/31.08.2021; 

În baza prevederilor art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările ulterioare; 

În baza art. 5 lit. r), art. 12, art. 15 alin. (2) și (3), art. 66 alin. (1) și (4) din 
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu art. 51 alin. (1) și art. 130-132 din Legea nr. 272/2004 
privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (7) lit. a) și 
e), precum şi ale art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă acordarea pentru anul școlar 2021-2022 a pachetului de 
rechizite școlare „Primul meu ghiozdan”, tuturor copiilor înscriși în clasa 
pregătitoare, la unitățile de învățământ de pe raza orașului Tășnad, în valoare 
maximă de 100 de lei. 



 
 

 
Art. 2 – Se aprobă conținutul pachetului de rechizite școlare „Primul meu 

ghiozdan” pentru susținerea învățământului școlar din orașul Tășnad, conform 
Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 3 – Finanțarea se asigură din bugetul local al orașului Tășnad, în limita 
sumei de 8000 de lei, din capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, 
subcapitolul 68.02.06 - „Asistență socială pentru familie și copii”. 

Art. 4 – Pachetele cu rechizite școlare, rămase nedistribuite copiilor înscriși 
în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 se vor repartiza familiilor cu copii 
beneficiare de servicii/prestații sociale, aflate în evidența Compartimentului de 
Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Tășnad. 

Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul Orașului Tășnad prin Compartimentul de Asistență Socială. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA ANEXA  
JUD. SATU MARE                                      LA HOTĂRÂREA NR. 106/2021 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 

 

CONȚINUTUL 
pachetului de rechizite „Primul meu ghiozdan” pentru susținerea 

învățământului şcolar din orașul Tășnad 
 

 

• Ghiozdan; 

• Penar cu 1 fermoar; 

• Mapă cu buton A4; 

• Bloc de desen A4, 16 file; 

• Dezvoltarea vorbirii – caiet de lucru – 16 pagini; 

• Creioane colorate, 12 buc; 

• Set de scris: riglă, creion, gumă de șters și ascuțitoare; 

• Plastilină, 12 bucăți; 

• Foarfecă cu vârf rotunjit; 

• Lipici solid, 2 buc; 

• Hârtie creponată, 6 culori; 

• Cutie personalizată. 

   

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

TEOFIL COSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 


