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HOTĂRÂREA NR. 479  

privind acordarea pentru anul şcolar 2022 – 2023 a pachetului cu rechizite  

„Cutia Școlarului” 
  

  

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 534/10.10.2022 al primarului municipiului 

Ploieşti, domnul Andrei-Liviu Volosevici şi al consilierilor: Georgeta-Simona Popescu, 

Anca-Adina Popa, precum şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei Comunicare, 

Relaţii Publice și Situații de Urgență nr. 3120/10.10.2022 și al Direcției Administrație 

Publică Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1628/07.10.2022 și Raportul 

de specialitate al Direcției Economice nr. 382/11.10.2022, prin care se propune aprobarea 

pachetului cu rechizite „Cutia Școlarului” elevilor înscrişi în clasa 0, anul şcolar 2022- 

2023, în unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Ploieşti; 

 Ţinand cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 6 – Comisia pentru învățământ, 

sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 11.10.2022; 

Având în vedere prevederile art. 3^2, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 

privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 28, 

alin. (1), (2) şi (3), art. 40, alin. (1) şi (2), art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind 

asistenţa socială; 

În conformitate cu art. 20 din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, 

actualizată; 

          În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), d), alin. (7), lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată 

și completată.    

 

HOTĂRĂŞTE: 

  

 

Art. 1 Se aprobă acordarea pachetului cu rechizite ,,Cutia Școlarului” copiilor 

înscrişi în clasa 0 în anul şcolar 2022-2023, la unităţile de învăţământ de pe raza 

Municipiului Ploieşti. 

Art. 2 Se aprobă conţinutul pachetului cu rechizite “Cutia Școlarului” conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va aplica în limita sumei de 220.000 lei. 

Art. 4 Pachetele cu rechizite rămase nedistribuite copiilor înscrişi în clasa 0 în anul 

şcolar 2022-2023 se vor redistribui familiilor cu copii şi care sunt beneficiare de 



servicii/prestaţii sociale aflate în evidenţa Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare 

Ploieşti. 

Art. 5 Direcţia Comunicare, Relaţii Publice și Situații de Urgență, prin 

Compartimentul Organizare Evenimente, precum şi Administraţia Serviciilor Sociale 

Comunitare Ploieşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 6 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploieşti astăzi, 11 octombrie 2022 

 

 

 

                                                                Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR GENERAL,   

   Valentin MARCU                                 Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


