
ROMÂNIA 
JUDETULILFOV 
CONSiLIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

HOTĂRÂREA NR. r?- 1 2Y.of, L.PrJ 
privind acordarea pentru anul şcolar 2019 - 2020 

a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan" 

Având în vedere solicitarea din partea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Ştefăneştii de 
Jos şi expunerea de motive; 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Ştefăneştii de Jos; 

Având în vedere prevederile art. 20, alin . (1) din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare, art. 51 din Legea nr. 272/2004, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 136 şi art. 196 alin. I lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE 

Art. l. Se aprobă acordarea pentru anul şcolar 2019 - 2020 a pachetului cu 

rechizite şcolare „Primul Ghiozdan", pentru copiii înscrişi la grădiniţă, în clasele 

pregătitoare, în clasele I - IV şi V - VIII din unităţile de învăţământ de stat de pe 
raza comunei Ştefăneştii de Jos. 

Art. 2. Se aprobă conţinutul pachetului cu rechizite şcolare „Primul 
Ghiozdan" conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Finanţarea se asigură în limita sumei de 130.000 lei fără T.V.A. din 
bugetul local. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite Instituţiei Prefectului judeţul [lfov şi 

celor interesaţi. 

Consilieri prezent'. /2.ia şedinţa ord, nară din 28.08.2019 
Cu un număr d ~ voturi "pentru" din 13 consilieri în funcţie 



ANEXA 

Grădiniţă 
Denumire produs 

Acuarele 12 culori + pensula 18 pastile cu diametru de 28mm 

Ascutitoare PVC simpla cu container detaşabil 

Notes 

Carioci 12 culori lavabile Varf tip pensula, Non-Toxice 

Creioane colorate Jumbo 12 culori, Corp triunghiular 

Ghiozdan grădiniţă, troller fete 

Ghiozdan grlidiniţli, troller baiati 

Hârtie creponata 10/set 

Pensule pt. desen 

Set creativ cu stampila 

Radiera 

Culori cerate 12/set 

Sort protectie pentru copii, impermeabil 

Nisip modelator 500 gr 

Pix gel cu sclipici baiati 

Pix gel cu sclipici fete 

Foarfeca şcolara 13,5 cm 

Aracet 60ml 

Pudra cu sclipici set 6 culori 

Clasa O 
Denumire produs 

Acuarele 12 culori + pensula 18 pastile cu diametru de 28mm 

Ascutitoare PVC SIMPLA cu container detaşabil si guma de sters 

Caiet AS 80 file matematica 

Notes 

Pix gel cu sclipici balati 

Pix gel cu sclipici fete 

carioci 12 culori lavabile, Varf PENSULA 

Creioane colorate Jumbo 12 culori, Corp triunghiular 

Creioane HB cu guma, triunghiu lare(ergonomice) 12buc/cutle, 

Ghiozdan grlidlnlţli 

Ghiozdan grlidlniţ!I 

Hârtie creponata 10/set 

Penar neechipat, 1 fermoar,2 extensii fete 

Penar cu doua extensii baiati 

Pensule pt. desen 

Set creativ cu stampila 

Radiera 

Stilou plastic 

Foarfeca şcolara 13 cm 

Aracet 60ml, non-toxic 

Pudra cu sclipici set 6 culori 

Joc Sa coasem frumos 



Şcoala 1-4 
Denumire produs 

Acuarele U culori+ pensula 18 pastile cu diametru de 28mm 

Ascutitoare PVC SIMPLA cu container detaşabil sl guma de sters 

Caiet AS 80 file dictando 

Caiet AS 80 file matematica 

Caiet Tlp 1 24 file 

Bloc desen A4 

carioci 12 culori lavabile, Varf pensula 

Creioane colorate jumbo 12 culori, Corp triunghiular 

Creioane HB cu guma, triunghiulare(ergonomice) 12buc/cutie 

Rucsac adolescent fete 

Hârtie creponata 10/set 

Penar neechipat l fermoar,2 extensii fete 

Penar cu doua extensii balat l 

Pensule pt. desen 

set creativ cu stampila 

Radiera 

Rucsac adolescent baiati 

Stilou plastic 

Notes 

Set şcolar pt fete 

Mapa şcolar pentru baieti 

Tabla de sah 

Tempera 6 culori acril ice/set 

Lipici lichid siliconlc 

Pudra cu sclipici set 6 culori 

Şcoala 5-8 
Denumire produs 

Pix pvc mina albastru 

Caiet A4 80 file dictando 

Caiet A4 80 file matematica 

Creioane HB cu guma, triunghiulare(ergonomice) 12buc/cutle 

Creioane mecanice (0.5mm) 

Notes adeziv (INDEX) 

Penar borseta 

Radiera 

Rezerva creion mecanic 28 s 0.5mm 

Coperta A4 transparenta 

Roller 

Rucsac adolescent baiati 

Rucsac adolescent fete 

Mapa PVCA4 

Glob 

Guaşe 6 culori 

Carioci 12 culori lavabile, Varf tip Pensula 

Aracet 

Set pix si sti lou negru in etui solid transparent 


