ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind acordarea, pentru anul 2022-2023, din bugetul local al Sectorului 6, a unui sprijin
financiar pentru achiziționarea de materiale didactice și auxiliare, necesare pentru desfășurarea
procesului educațional, în unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 6 al municipiului
București
Văzând Referatul de aprobare al doamnelor consilier local Georgeta Mitran și
Adina Nicolescu, și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 649/17.03.2022, din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Sectorului 6 nr. 1, nr. 4 și nr. 5;
Ținând seama de prevederile:
- Hotărârii nr. 353/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard
per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat din sume defalcate din TVA,
prin bugatele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;
- art. 20 alin. (1), art. 28 alin. (2), art. 101 alin. (1), art. 105, alin. (1) și (2) lit. (l) din
Legea educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 51 alin. (1) și art. 52 alin. (1) din Legea pentru protecția și promovarea drepturilor
copilului nr. 272/2004, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit l), art. 196, alin. (1) lit. (a) și
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă, pentru anul școlar 2022-2023, achiziționarea de materiale didactice și
auxiliare, necesare pentru desfășurarea procesului educațional din unitățile de educație
preșcolară de stat din sectorul 6 al Municipiului București.
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 150 lei pentru fiecare preșcolar care este înscris și
frecventează cursurile unei grupe de grădiniță.
Art. 3. Suma totală maximă aferentă programului, alocată de la bugetul local al
Sectorului 6, nu va putea depăși 2.000.000 lei.
Art. 4. Materialele didactice și auxiliare vor fi solicitate Administrației Școlilor
Sectorului 6, de către fiecare unitate de educație preșcolară în parte, în conformitate cu
propunerile cadrelor didactice/educatorilor, ținându-se cont de vârstele copiilor și de nevoile lor
specifice de educație.
Art. 5. Lista cadru a materialelor didactice și auxiliare sunt prevăzute în ANEXA, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. (1) Administrația Școlilor Sector 6 va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei
hotărâri.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică a prezetei hotarari se vor face,
conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în
termenul prevăzut de lege.
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ANEXA
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 59/29.03.2022

Lista cadru a materialelor didactice și auxiliare

Nr.
crt.
1.

Rechizite/copil

Cantitate

Set creioane colorate

1 buc.

2.

Cutie plastilină

1 buc.

3.

Bloc/ caiet desen

1 buc.

4.

Pensule (groasă, subțire)

2 buc.

5.

Tub lipici

1 buc.

6.

Ascuțitoare

2 buc.

7.

Top coli albe de scris A4

1 buc.

8.

Top coli diferite culori A4

1 buc.

9.

Hârtie creponată sau hârtie glasată diverse culori

1 buc.

10.

Set carioca

1 buc.

11.

Carte de colorat

1 buc.

12.

Caiet foaie velină

1 buc.

13.

Set coli autocolante colorate

1 buc.

14.

Tempera/ guașe la tub/ sticla

1 set

15.

1 set

17.

Accesorii pentru activități practice( nasturi, ochișori, fulgi, ciucuri,
șnur colorat, sfoară, etc.)
Set auxiliare didactice pentru activitățile matematice, limbaj,
cunoașterea mediului, antrenament grafic
Planșetă/Paletă pictura

18.

Foarfece sau Perforator cu model

1 buc.

19.

Set construcții cuburi plastic/tip lego

1 set

20.

1 buc.

21.

Joc educativ de masa tip puzzle/ magnetic/tangram etc. sau Jocuri
de rol (doctor, bucătărie, coafor, mecanic, construcții etc.)
Jucărie

22.

Tablă magnetică

1 buc.

23.

Cretă

1 cutie

24.

Carte povești

1 buc.

25.

Abțibilduri (sticker autocolant diferite forme)

1 buc.

26.

Pastă corectoare

1 buc.

27.

Material mărunt pentru lipit (ex. flori, inimioare, steluțe, etc.)

1 set

16.
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1 set
1 buc.

1 buc.

