
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 235/27.08.2015 
privind derularea Programului de susţinere a învăţământului „Ghiozdanul pentru toţi" 

adresat copiilor înscrişi in sistemul educaţional preşcolar, primar, gimnazial si liceal din 

unităţile de invatamant de pe raza oraşului Năvodari 

 

 

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta ordinara in conformitate cu 

prevederile ar. 39 (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 27.08.2015; 

Având în vedere: 

-   Proiectul de hotarare initiat de Primar, Matei Nicolae , expunerea de motive a 

acestuia, raportul compartimentului de resort, avizele comisiilor de specialitate; 

- Adresa Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Constanta nr. 

1663/13.08.2015, înregistrata la sediul Primăriei Oraşului Năvodari cu nr. 

36627/17.08.2015, prin care ne-a fost transmisa încheierea nr. 4/13.08.2015 pronunţata 

in completarea încheierii nr. 2 din 27.07.2015. 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, art.44; 

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; 

- Art. 120 alin. (1) din Constituţia României; 

In temeiul art. 2, art.3 alin.(l), art.4; art. 10, art. 36 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.6 

lit.a pct.2, art. 36 alin.(6) lit. „a" pct.l si 5 si ale art. 45 alin.(2) , art. 115 alin. 1 lit. (b) 

din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1. Se aproba acordarea anuala de ghiozdane si rechizite şcolare tuturor copiilor 

inscrisi in sistemul educaţional preşcolar, primar, gimnazial si liceal din unităţile de 

invatamant de pe raza oraşului Năvodari, prin Programul "Ghiozdanul pentru toti", in 

vederea susţinerii invatamantului şcolar din oraşul Năvodari. 



ART. 2.Se aproba valoarea totala a pachetului acordat fiecărui copil in scris in 

sistemul educaţional, dupa cum urmează: 

a) pentru copiii inscrisi in sistemul educaţional preşcolar, valoarea totala a pachetului 

va fi de 60 lei cu TVA/copil. 

b) pentru elevii inscrisi in sistemul educaţional primar, gimnazial si liceal, valoarea 

totala a pachetului va fi de 100 lei cu TVA/copil; 

ART. 3. Se aproba modelul de Proces-Verb al de predare/primire prevăzut in Anexa 

nr.1 si a listelor justificative prevăzute in Anexa nr. 2, anexe care fac parte integranta 

din prezenta hotărâre. 

ART. 4. Listele justificative cu copiii beneficiari de ghiozdane cu rechizite şcolare vor 

fi transmise in original reprezentantului primăriei in cel mult 30 de zile de la data  

intocmirii. 

ART. 5. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Direcţia Economica si 

Direcţia Juridica-Administraţia Publica Locala-Asistenta Sociala-Protecţia Copilului 

din cadrul Primăriei Oraşului Năvodari; 

ART. 6. Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta, Primarului Oraşului 

Năvodari, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Cabinet Primar, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Juridice-Administratia Publica Locala-Asistenta Sociala-Protectia Copilului, 

Serviciului Achiziţii Publice-Management Programe, Biroului Resurse Umane-

Salarizare-Comunicare-Relatii Publice-Arhiva. 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 16 consilieri din 19 consilieri in functie. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN 

 

SECRETAR, 

   TIRSOAGA VIORICA 

 


