
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: 10 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 5 
Voturi pentru: 10  
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. 126 

din data de 18 august 2022 
 

privind acordarea pentru anul școlar 2022-2023 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 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 18 august 2022; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 27312/18.08.2022; 

Analizând Referatul nr. 27311/18.08.2022 al Compartimentului de 
Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Tășnad și Adresa Inspectoratului Județean Satu Mare nr. 5139/17.08.2022, 
înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 27261/17.08.2022; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
27313/18.08.2022 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. 109/18.08.2022; 

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 2022-2023 a pachetului de 
rechizite școlare „Primul meu ghiozdan”, pentru copii înscriși în clasa 



 
 

pregătitoare, la unitățile de învățământ de pe raza orașului Tășnad, în valoare 
maximă de 140 de lei. 

Art. 2 – Se aprobă conținutul pachetului de rechizite școlare „Primul meu 
ghiozdan” pentru susținerea învățământului școlar din orașul Tășnad, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 3 – Se aprobă Regulamentul privind derularea programului „Primul 
meu ghiozdan” pentru susținerea învățământului școlar din orașul Tășnad, 
conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art. 4 – Finanțarea se asigură din bugetul local al orașului Tășnad, în limita 
sumei de 14000 de lei, din capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, 
subcapitolul 68.02.06 - „Asistență socială pentru familie și copii”. 

Art. 5 – Pachetele cu rechizite școlare, rămase nedistribuite copiilor înscriși 
în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023 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. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul Orașului Tășnad prin Compartimentul de Asistență Socială. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                                                     ANEXA NR. 1 
JUD. SATU MARE                                   LA HOTĂRÂREA NR. 126 / 2022 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 

 

CONȚINUTUL 
pachetului de rechizite „Primul meu ghiozdan” pentru susținerea 

învățământului școlar din orașul Tășnad pentru anul școlar 2022-2023 
 

 

• Ghiozdan; 

• Penar cu 1 fermoar; 

• Mapă cu buton A4; 

• Bloc de desen A4, 16 file; 

• 2 cărți; 

• Creioane colorate, 12 buc; 

• Creioane cerate, 12 buc; 

• Etichete, 9 buc; 

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

• Caiet mate A5, 48 file; 

• Caiet tip 1, A5, 24 file; 

• Cutie personalizată. 

   

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 

 



 
 

ROMÂNIA                                                                     ANEXA NR. 2 
JUD. SATU MARE                                   LA HOTĂRÂREA NR. 126 / 2022 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 
 

REGULAMENT 
privind derularea programului „Primul meu ghiozdan” pentru susținerea 

învățământului școlar din orașul Tășnad 
 

 Art. 1. Programul "Primul meu Ghiozdan" se desfăşoară în orașul Tășnad 

şi îşi propune sprijinirea elevilor din orașul Tășnad în parcurgerea procesului 

instructiv-educativ prin acordarea fiecărui elev înscris în clasa pregătitoare anului 

şcolar 2022/2023 a unui ghiozdan complet echipat cu un set de rechizite școlare.  

 Art. 2. Organizatorul programului „Primul meu ghiozdan” este Casa de 

Cultură Tășnad  şi se va realiza în colaborare cu Școala Gimnazială Tășnad. 

 Art. 3. La programul Primul meu ghiozdan pot participa copiii care sunt 

înscrişi la clasa pregătitoare a anului şcolar 2022/2023. Niciun 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 culori diferite.  

Fiecare ghiozdan va conţine:  

• Ghiozdan; 

• Penar cu 1 fermoar; 

• Mapă cu buton A4; 

• Bloc de desen A4, 16 file; 

• Carte pentru clasa pregătitoare; 

• Creioane colorate, 12 buc; 

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

• Plastilină, 12 culori; 



 
 

• Foarfecă cu vârf rotunjit; 

• Lipici solid, 2 buc; 

• Hârtie creponată, 6 culori; 

• Cutie personalizată. 

 Art. 5. Ghiozdanele echipate cu rechizite școlare vor fi achiziţionate în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare la data achiziţiei.  

 Art. 6. La elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie 

publică se vor avea în vedere şi prevederile prezentului regulament.  

 Art. 7.Școala Gimnazială Tășnad și Casa de Cultură vor asigura cadrul 

necesar distribuirii rechizitelor şcolare şi vor coordona implementarea 

programului astfel încât toţi participanţii să beneficieze de rezultatul acestuia.  

 Art. 8. Școala Gimnazială Tășnad are obligaţia de a transmite Casei de 

Cultură o adresă prin care să comunice numărul total de elevi înscrişi în clasa 

pregătitoare în anul școlar 2022/2023 şi vor specifica numărul de fete şi numărul 

de băieţi beneficiari ai programului Primul meu ghiozdan. 

  Art. 9. Școala Gimnazială Tășnad va primi de la Casa de Cultură un număr 

de ghiozdane egal cu numărul elevilor înscrişi la clasa pregătitoare, pe baza unui 

proces verbal de predare-primire încheiat în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.  

 Art. 10. Școala Gimnazială Tășnad va asigura distribuirea ghiozdanelor 

către elevi în prima zi de şcoală a anului școlar 2022/2023. 

 Art. 11. Prezentul Regulament se aplică cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare.  

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 


