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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind „Dotarea Unităților de Învățământ” din comuna Stâlpeni. 

  

 Având in vedere: 

● Raportul de specialitate nr. ___ din ___ la proiectul „Dotarea Unităților de 

Învățământ” din comuna Stâlpeni; 
● Expunerea de motive nr. ___din ____ la proiectul „Dotarea Unităților de 

Învățământ” din comuna Stâlpeni; 
● Referatul de aprobare nr. __ din ___ ; 
● Art. 32 privind dreptul tuturor cetățenilor la educație și obligația statului de a 

asigura gratuit acest drept; 

● Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrtiv; 
● Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
● Hotărârea Consiliului Local Stâlpeni nr. 14/18.02.2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020; 
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PROPUN SPRE APROBARE 

 

Art.1 Implementarea Proiectului „Dotarea Unităților de Învățământ” din comuna 

Stâlpeni. 

Art.2 Obiectivele Proiectului „Dotarea Unităților de Învățământ” din comuna 

Stâlpeni. 

Art.3 Bugetul estimativ al Proiectului „Dotarea Unităților de Învățământ” din 

comuna Stâlpeni. 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind „ Dotarea Unităților de Învățământ” din 

comuna Stâlpeni. 

 

  

 În conformitate cu Art. 32 privind dreptul tuturor cetățenilor la educație și 

obligația statului de a asigura gratuit acest drept precum și Legea educației naționale 

nr. 1/2011. 

 Având în vedere articolul 136 alin.(1) din noul Cod Administrativ, proiectele 

de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea 

proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

 Vă înaintez prezentul referat de aprobare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind „ Dotarea Unităților de Învățământ ” din 

comuna Stâlpeni. 

 

 

 Înființarea Proiectului „ Dotarea Unităților de Învățământ” vine în sprijinul 

elevilor, cadrelor didactice din cadrul Unităților de Învățământ de pe raza comunei 

Stâlpeni. 

            Prin implementarea Proiectului „ Dotarea Unităților de Învățământ” se 

dorește asigurarea unor condiții moderne de a studia pentru elevii din cadrul 

unităților de învățământ  din comuna Stâlpeni care nu sunt incluse în alte programe 

de finanțare ale Primăriei Stâlpeni sau Consiliului Local Stalpeni ori de la bugetul 

de stat. 

      Conform situația actuale a unităților de învățământ din comuna Stâlpeni, se 

impune dotarea acestora în scopul asigurării condițiilor optime de desfășurare a 

activității educaționale. 

      Educația școlară la standarde cât mai înalte trebuie sa reprezintă o prioritate 

pentru noi, deoarece acești copii sunt viitorul nostru, iar prin acest proiect le putem 

creea un mediu cat mai modern și plăcut pentru desfășurarea activității. 

      Având în vedere problemele existente în ceea ce privește numărul copiilor 

din comună care aleg să studieze in alte unități de învățământ din apropierea 

comunei datorită condițiilor, acest proiect este necerar pentru a veni în 

întâmpinarea lor și a le oferi aceleași condiții și în școlile noastre. 

      În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 art. 129 alin. (3) 

lit. (e) din Codul Administrativ, propun implementarea proiectului „ Dotarea 

Școlilor”. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind „Dotarea Unităților de Învățământ ”  din 

comuna Stâlpeni. 

 

 În temeiul prevederilor: 

  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului: 

  Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Art. 32 privind dreptul tuturor cetățenilor la educație și obligația statului de a 

asigura gratuit acest drept; 

 Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Legea nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general; 

 Hotararea Consiliului Local Stalpeni nr. 14/18.02.2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, 

 

 Propun aprobare proiectului „ Dotarea Unităților de Învățământ ” din 

comuna Stâlpeni. 
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Obiectivele 

privind „Dotarea Unităților de Învățământ” din comuna Stâlpeni. 

   

Obiectiv general: 

 Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație şi dotarea unităților de 

învățământ din comuna Stâlpeni pentru asigurarea unui proces educațional la 

standarde europene şi a creşterii participării populației şcolare la procesul 

educațional. 

Obiective specifice:  

-reabilitarea şi modernizarea  unităților de învățământ din punct de vedere al 

infrastructurii, estetic, conform documentației tehnice; 

-creşterea calității orelor de curs, în urma dotării unităților cu mobilier, materiale 

specifice salilor de curs si realizare conexiunii de internet de mare viteză; 

-creşterea siguranței elevilor în incinta unităților de învățământ, după dotarea 

untăților; 

-scăderea ratei de abandon şi absenteism şcolar în rândul elevilor şi reducerea ratei 

de analfabetism; 

-creşterea nivelului de cunoştințe şi de cultură al absolvenților. 
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Descrierea investiției 

privind „Dotarea Unităților de Învățământ” din comuna Stâlpeni. 

   

 În anul 2020 numărul populației școlare al comunei este de aproximativ 586 

pe niveluri de educație. Din datele existente cu numărul de elevi rezultă că școlile 

au la acest moment o capacitate (număr de clase) adecvată.  

 Luând în considerare starea existentă a sălilor de curs; a criteriilor și 

exigențelor actuale cu privire la desfășurarea activităților de educație, se impune ca 

aceste săli să facă obiectul unor măsuri ample de conformare pentru a respecta 

exigențele. Prin proiect este propus dotarea tuturor sălilor de curs. 

 Dotările unităților de învățământ vizează atingerea următoarelor obiective: 

 îndeplinirea exigențelor cu privire la dotările necesare pentru 

desfășurarea activități educaționale; 

 îmbunatățirea rezultatelor educaționale prin asigurarea unei 

infrastructuri performante (spații, dotări, climat educațional) cu efect 

în reducerea riscului de abandon școlar; 

 optimizarea relației școală-familie-comunitate prin asigurarea 

mediului necesar pentru a desfășura activități menite să dezvolte 

această relație; 

 asigurarea calității superioare a activităților de învațământ; 

 revigorarea mediului social al comunei și creșterea procentului de 

alfabetizare în rândul locuitorilor, în așa fel încât localnicii din 

comună să se poată bucura în cele mai confortabile condiții de 

educație. 

 Dotările propuse corelate cu nevoile beneficiarului ( Școala Generală 

Livezeni) sunt urmatoarele în ceea ce privesc sălile de curs: 

 Mobilier școlar 

 Videoproiector 

 Materiale didactice pentru laboratoare ( Hărți, Table) 

 Imprimantă laser multifuncțioală 
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 Router Wifi 

 Mingi Fotbal 

 Mingi Handbal 

 Mingi Volei 

Dotările propuse corelate cu nevoile beneficiarului ( Școala Generală 

Livezeni) sunt urmatoarele în ceea ce privesc sălile de curs: 

- Plasă Handbal 

- Mingi Fotbal 

- Mingi Handbal 

- Mingi Volei 

- Echipament joc nivel liceal, gimnazial si primar 

- Videoproiect 

- Imprimantă laser multifuncțioală 

- Videoproiector 

- Materiale didactice pentru laboratoare ( Hărți, Table) 

Dotările propuse corelate cu nevoile beneficiarului ( Școala Generală 

Rădești) sunt urmatoarele în ceea ce privesc sălile de curs: 

- Videoproiector 

- Materiale didactice pentru laboratoare ( Hărți, Table) 

- Imprimantă laser multifuncțioală 

- Router Wifi 

- Mingi Volei 

- Mingi Fotbal 

- Mingi Handbal 
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Buget si Finanțare 

La proiectul de hotărâre privind „ Dotarea Unităților de Învățământ” din 

comuna Stâlpeni. 

Finanțarea Proiectului se va face exclusiv din bugetul Primăriei Stâlpeni 

și al Consiliului Local.  

Nr. Denumire produs Set/buc. Nr. 

buc. 

Preț (tva 

inclus) 

Recomandare firmă 

1 Mobiler Școlar (bănci/scaune) Buc. 45 15 750 lei Eurodidactica.ro 

2 Videoproiectoare (Pachet 

Educational Basic videoproiector 

edu_bs_vp) 

Buc. 3 6000 lei cel.ro 

3 Imprimantă laser multifuncțioală 
(Monocrom HP LaserJet Pro 

M130FN Retea Fax g3q59a ) 

Buc. 3 3000 lei cel.ro 

 Porți teren Handbal Set 1 3000 lei magazinsportiv.ro 

4 Plasă porți handbal Set 1 700 lei Sportera.ro 

5 Mingi fotbal Buc. 30 1 350 lei Kipsta/ Decathlon 

6 Mingi handbal Buc. 30 900 lei Kipsta/ Decathlon 

7 Mingi volei Buc. 10 400 lei AllsixV 100 Soft/ 

Decathlon 

8 Echipament joc nivel liceal 

tricou/short/jampiere (fete/baieți) 

Buc. 10/10 500/500 lei Kipsta/Decathlon 

9 Echipament joc nivel primar 

tricou/short/jampiere (fete/baieți) 

Buc. 10/10 500/500 lei Kipsta/Decathlon 

10 Echipament joc nivel gimnazial 

tricou/short/jampiere (fete/baieți) 

Buc. 10/10 500/500 lei Kipsta/Decathlon 

11 Router Wifi (Sistem wireless Mesh 

Smart Home AC2200 TP-Link Deco 

M9 Plus 2 pack deco m9 plus(2-

pack) 

Buc. 3 7500 lei Cel.ro 

12 Materiale didactice laboratoare  

(Hărți Geografie) 

Buc. 3 150 lei Ipb.ro 

13 Materiale didactice laboratoare  

(Table magnetică 120x240 cm) 

Buc. 25 10 000 lei Officedirect.ro 

 

Total Buget estimat 51 750 lei tva inclus. 


