
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN         
                     
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Programului ,,Primul ghiozdan” de susţinere  

a învăţământului şcolar din judeţul Alba 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.03.2014; 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului ,,Primul ghiozdan” de 
susţinere a învăţământului şcolar din judeţul Alba; 
-  Raportul comun de specialitate al Direcției gestionarea patrimoniului și informatică și Direcţiei 
dezvoltare şi bugete nr. 4303 din 17.03.2014; 
Având în vedere:  
-  prevederile art. 91 alin. (5) litera ,,a’’ pct.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
Văzând Avizul favorabil al Comisiei nr.1 – Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii şi cooperare 
interinstituţională. 
 
În temeiul art. 97-(1) şi art. 115 –(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă Programul ,,Primul ghiozdan” de susţinere a învăţământului şcolar din judeţul Alba și 
în consecință se alocă din bugetul propriu al judeţului Alba pe anul 2014 suma de 230.000 lei. 
Art.2. Se aprobă Regulamentul privind derularea Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea  
învăţământului şcolar din judeţul Alba, conform Anexei nr.1, parte  integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 3. Se aprobă Protocolul de cooperare-cadru privind implementarea Programului „Primul Ghiozdan” 
pentru susţinerea  învăţământului şcolar din judeţul Alba, conform Anexei nr.2, parte integrantă a 
prezentei hotărâri.   
Art. 4. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, Ion Dumitrel, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 
informatică şi Direcţia dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba; 
- Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Informatică; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 

 
 
       PREŞEDINTE,  
      ION DUMITREL 
                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,                      
                                                                                                 Mariana HURBEAN 

   

 

 

Alba Iulia, 27.03.2014 
Nr.72 



                                      Anexa nr.1 la Hotărârea  
                                 nr. 72/27.03.2014 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA                                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

R E G U L A M E N T 
privind derularea Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea  învăţământului şcolar 

din judeţul Alba 
 

Art. 1. Programul “Primul Ghiozdan” îşi propune sprijinirea elevilor din mediul urban şi 
rural în parcurgerea procesului instructiv – educativ, prin acordarea fiecărui elev înscris în clasa 
pregătitoare (clasa 0) în anul şcolar 2014-2015 a unui ghiozdan echipat cu un set minim de 
rechizite. Ghiozdanele vor fi inscripţionate cu elemente de identificare vizuală a judeţului Alba.  

Art. 2. Setul minim de rechizite va conţine: 
- Caiet tip I; 
- Caiet A5, 48 file – matematică; 
- Caiet desen A4; 
- Creion HB; 
- Stilou; 
- Creioane colorate; 
- Radieră; 
- Riglă 20 cm; 
- Penar neechipat;  
Art. 3. Cheltuielile privind implementarea proiectului se vor suporta din bugetul propriu al 

județului Alba, fiind aprobată suma de 230.000 lei (TVA inclus), conform Hotărârii nr. 
30/27.02.2014, Anexa 15”a”. Valoarea individuală a ghiozdanului şi a setului de rechizite include şi 
cheltuielile de transport, care va fi asigurat de către furnizor, pe baza unui grafic de furnizare. 

Art. 4. Ghiozdanele echipate cu un set minim de rechizite vor fi achiziţionate în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, de către 
Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 5. Niciun elev nu poate fi discriminat şi nici avantajat pe criterii de sex, rasă, religie sau  
apartenenţă la organizaţii legal constituite a familiei.  

Art. 6. Directorii unităţilor şcolare răspund de distribuirea ghiozdanelor către elevii 
beneficiari ai programului, pe baza proceselor-verbale încheiate între reprezentanţii consiliului 
judeţean şi cei ai unităţilor şcolare. 

Art. 7. (1) Eventualele neconcordanţe între datele comunicate de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Alba şi numărul şcolarilor efectiv înscrişi în clasa pregătitoare (clasa 0), vor fi comunicate 
de către conducerea unităţilor şcolare, Consiliului Judeţean Alba, în termen de 10 zile de la 
terminarea înscrierilor în aceste clase (conform calendarului înscrierilor la clasa pregătitoare), care 
va proceda la rezolvarea acestor situaţii în termen de 30 zile de la primirea informaţiilor din judeţ.  

(2) Diferenţele neacoperite (neconcordanţe rezultate după expirarea termenului de înscriere 
şi până la începerea anului şcolar) vor fi furnizate ulterior în aceleaşi condiţii.  

(3) Diferenţele solicitate în plus vor fi returnate Consiliului județean Alba în termen de 20 
zile de la data începerii distribuirii, pe bază de procese-verbale.  

Art. 8. La elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică, se vor 
avea în vedere şi prevederile prezentului regulament.  

Art. 9. Unităţile de învăţământ şi aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba vor 
asigura cadrul necesar distribuirii rechizitelor şcolare şi vor coordona implementarea proiectului, 
astfel încât toţi elevii să beneficieze de rezultatul acestuia. 

Art. 10. Prezentul Regulament se aplică cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 



 

                                            Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 72/27.03.2014 
 
ROMÂNIA         Unitatea de învățământ   
JUDEŢUL ALBA                                                            
CONSILIUL JUDEŢEAN           
Nr.                              Nr. 
 

PROTOCOL DE COOPERARE - cadru  
Privind implementarea Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea  

 învăţământului şcolar din judeţul Alba   
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea 
Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea  învăţământului şcolar din judeţul Alba, program ce 
va contribui la reducerea fenomenului de absenteism/ abandon şcolar, nr. .... din ..........a intervenit 
prezentul Protocol încheiat  
 
Între: 

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, având sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 
Ion.I.C.Brătianu  nr. 1, tel. 0258/813380, fax 0258/ 813325, CUI 45682583, cont bancar 
RO51TREZ00224510220XXXXX deschis la Trezoreria Alba, reprezentat de domnul ION DUMITREL 
în calitate de preşedinte 
şi 
  (Unitatea de invățământ) reprezentata de domnul/doamna .................................... în calitate de 
director. 
 
Obiectul Protocolului 
Obiectul Protocolului îl constituie implementarea Programului „Primul Ghiozdan” pentru susţinerea  
învăţământului şcolar din judeţul Alba prin acordarea fiecărui elev înscris în clasa pregătitoare (calasa 0) 
în anul şcolar 2014 - 2015 a unui ghiozdan echipat cu un set minim de rechizite, care va conţine: caiet 
tip I, Caiet A5 48 file – matematică, Caiet desen A4, Creion HB, Stilou, Creioane colorate- un set, 
Radieră, Riglă 20 cm, Penar neechipat. 

 
Durata Protocolului 
Durata prezentului Protocol este de la data semnării de către ambele părţi şi până în prima zi a anului 
şcolar 2014-2015. 
 
Obligaţiile părţilor: 

Consiliul Judeţean Alba predă unităţii de învăţământ, pentru a fi distrubuite, un număr 
de…………ghiozdane echipate cu un set minim de rechizite pe baza unui proces verbal de predare - 
primire încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Consiliul Judeţean Alba va înștiința 
unitatea de învăţământ cu minim 2 zile lucrătoare  înainte de data la care se va face distribuirea 
ghiozdanelor  echipate. 

Unitatea de învăţământ preia numărul de ghiozdane echipate, pe baza procesului-verbal de 
predare- primire, şi asigură distribuirea acestora. Unitatea de învățământ, în prima zi a anului şcolar, 
predă elevilor câte un ghiozdan echipat cu un set minim de rechizite, întocmind lista cu beneficiarii 
programului (nume, prenume, serie, număr CI/BI, semnătura parinte/tutore legal), conform modelului 
transmis de catre Consiliul judetean Alba. Lista cu beneficiarii programului, semnată de către director şi 
ştampilată, o va comunica Consiliului Judeţean Alba în termen de 10 zile de la începerea anului şcolar 
2014-2015.  
 
  Prezentul Protocol se încheie în 2 (două) exemplare originale, din care unul pentru Consiliul 
Judeţean Alba şi unul pentru unitatea de învăţământ.  
 
          Judetul Alba, prin     Unitatea de învățământ       
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                   
  
                   Preşedinte,                                                                           Director, 
               Ion DUMITREL                                                                ..................................                                      
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