
Către: Consiliul Local al Comunei Lunca Bradului 

În atenția: primarului comunei Lunca Bradului 

Stimate doamnule primar, 

 

Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Lunca Bradului , comuna Lunca 

Bradului, în cadrul Proiectului ,,Cetățeanul”, subsemnații, cadre didactice din cadrul grupului 

Hunedoara-Mureș, coordonați de profesor Anechitoaie Carmen și Vulpe Ileana, în baza dreptului 

de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României  și având în vedere că, în 

conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor vă adresăm propunerea atașată. 

Problema identificată de noi a fost lipsa dispozitivelor pentru toți copiii din comuna Lunca 

Bradului ,  pentru a putea participa la școala online. 

Au fost analizate o serie de soluții, dar, în final, înaintăm spre analiza dumneavoastră 

următoarea soluție având în vedere atribuția HCL a comunei Lunca Bradului de a garanta accesul 

la educație în mediul online,  vă solicit asigurarea unui dispozitiv de tip tableta/laptop. (laptop/ 

tabletă, în funcție de nevoia elevului) pentru a avea acces la resursele educaționale din mediul 

digital ,achiziționare de tablete/laptop  cu internet de către consiliul local prin proiecte europene.. 

Avantajele identificate de noi pentru această soluție ar fi accesul elevilor la dispozitive cu 

conexiune la internet de calitate, precum și capacitatea de a participa cu toții la cursurile 

desfășurate online. 

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de 

educație socială și este însoțită de planul de acțiune în care menționăm instituțiile care ne pot 

sprijini în implementarea planului. 

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă 

de email  scluncabradului@gmail.com.Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la 

măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă. 

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de 

cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea 

propunerii noastre. 
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