
    JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                           
    ORAŞUL COSTEŞTI                                                                             
    CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                                 
                 

HOTĂRÂRE  NR.50 
privind acordarea pentru anul școlar 2022-2023 a pachetului cu rechizite școlare 

                                                        „Primul meu ghiozdan”  
 
 

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară, în data               
de 28.07.2022; 
            Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului 
Costești, înregistrat sub nr.15952/20.07.2022; 
            -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.15953/20.07.2022; 
            -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
            Ţinând cont de prevederile: 

-art.2, art.3, art.5 lit.„r”, art.8, art.9 alin.(1), alin (2), alin.(5), art.11 lit.„e”, art.12, art.13, 
art.15, art.28, art.53, art.55, art.66 alin.(4), art.112 alin.(1) și alin.(3), art.119 alin.(1)-alin.(3), 
art.128, art.129, art.136 alin.(1) lit.„f”, alin.(2) din Legea nr.292/2011, privind asistența socială, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.1 alin.(2), art.2, art.6 lit.„a”, „b”, „g”, „h” și „i”, art.51, art.113, art.114 alin.(1) din Legea 
nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-art.3 lit.„a”, „b”, „j”, „p”, art.9 alin.(7), art.20, art.105 alin.(1), alin.(2) lit.„l” din Legea 
nr.1/2011, Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.3 pct.1, art.4, art.28 pct.1 lit.„a”, „b”, „d”, „e”, art.29 pct.2 din Legea nr.18/1990, 
republicată, pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului; 

-art.32, art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția Romȃniei; 
-Legii nr.116/2002, privind prevenirea și combaterea excluziuniii sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
-O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
Văzând prevederile art.129 alin.(1), alin.2 lit.„d” coroborat cu alin.(7) lit.„a”, lit.„b”                          

și alin.(14), art.133 alin.(2) lit.„a” şi art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
             În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 

             HOTĂRĂŞTE: 
 

      Art.1.Se aprobă acordarea pentru anul școlar 2022-2023 a pachetului cu rechizite școlare                                                         
„Primul meu ghiozdan” copiilor ȋnscriși ȋn clasa pregătitoare la Școala Gimnazială nr.1 Costești, 
județul Argeș, ȋn valoare maximă de 166 lei pachet/copil ȋnscris.  
      Art.2.Se aprobă conținutul pachetului cu rechizite școlare „Primul meu ghiozdan”, conform 
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărȃre. 
      Art.3.Se aprobă finanțarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ 
Teritoriale a Orașului Costești pe anul 2022, ȋn limita sumei de 8466 lei. 
      Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul legal : 
-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget contabilitate-impozite şi taxe locale;  

              Dată astăzi:28.07.2022                                               
 contrasemnează secretar general oraş, 

 Chiriţă Iuliana     
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                         BADEA VASILE 
 


