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RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL BRAŞOV
privind acordarea pachetului cu rechizite şcolare
„ Primul ghiozdan ”
A. Având în vedere următoarele prevederi legale:
1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare care prevede la:
- art. 5„ Sistemul naţional de asistenţă socială se întemeiază pe următoarele valori şi principii
generale:
- lit. r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces
în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de
protecţie socială; ”
- art. 12 „ Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi
întreţinerea copiilor şi cuprind următoarele categorii principale:
a) alocaţii pentru copii;
b) alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor;
c) indemnizaţii pentru creşterea copiilor;
d) facilităţi, în condiţiile legii”
- art.15 alin (2): „ Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice
centrale, direct sau prin instituţiile aflate în subordinea acestora, se stabilesc în bani sau în natură şi
reprezintă măsuri financiare destinate asigurării unui standard minim de viaţă, susţinerii familiei şi
copilului, promovării şi garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale.”
(3) „Beneficiile de asistenţă socială acordate de autorităţile administraţiei publice locale se
stabilesc în bani sau în natură şi sunt măsuri complementare celor prevăzute la alin. (2), susţinute din
bugetele locale.”
- art. 66, alin. (1) ”Statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale
prin activitatea specifică realizată de autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii în domeniu.”
(4) ”Pentru realizarea obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale susţin familia prin acordarea de beneficii de asistenţă socială (…)”
2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările
și completările ulterioare care la art. 51 alin (1) prevede:
„Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii,
a aptitudinilor şi personalităţii sale.”
B. Având în vedere principiul autonomiei locale prevăzut de OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia consiliul local are iniţiativă şi
hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, se propune spre adoptare prin hotărâre
de consiliu local acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan” copiilor înscrişi în clasa
pregătitoare, în unităţile de învăţământ de stat din Municipiul Braşov.
Justificarea acestor măsuri de sprijin este aceea că ele urmăresc atât prevenirea sau limitarea unor
situaţii de dificultate cu care se confruntă familiile, cât şi crearea unor şanse egale pentru dezvoltarea
copiilor lor. De asemenea, se urmăreşte accesul tuturor copiilor la educaţie şi prevenirea abandonului

şcolar. Acordarea pachetului cu rechizite şcolare reprezintă un sprijin acordat familiilor în vederea
diminuării efortului financiar depus pentru asigurarea celor necesare pentru înscrierea copiilor la
cursurile şcolare.
Pentru a nu se crea o situaţie de discriminare a copiilor este necesar ca acordarea pachetului de
rechizite „ Primul ghiozdan” să se facă pentru toţi copiii înscrişi în clasa pregătitoare, în unităţile de
învăţământ de stat din Municipiul Braşov.
Acordarea pachetului cu rechizite „ Primul ghiozdan” se va realiza de către Direcţia de Asistență
Socială Braşov, cu sprijinul unităţilor de învăţământ. Precizăm că în anul anterior a fost distribuit un
număr de 2503 pachete cu rechizite şcolare, pentru copiii înscrişi în clasa pregătitoare.
Valoarea maximă a unui pachet cu rechizite va fi de 100 de lei, iar componența ghiozdanelor este
prevăzută în Anexa la HCL.
Pachetele cu rechizite şcolare rămase nedistribuite copiilor înscrişi în clasa pregătitoare se vor
repartiza familiilor cu copii, beneficiare de servicii/prestaţii sociale, aflate în evidenţa Direcţiei de
Asistență Socială Brașov.
Finanţarea se asigură din bugetul local, în limita sumei aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli
al Direcţiei de Asistență Socială Brașov, cu această destinaţie.
Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (5), art. 129, alin.
(1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și
art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, supunem, spre analiză și aprobare, Proiectul de hotărâre privind acordarea
pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”, în forma prezentată.
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