
               AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

          jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înscrierii la cursurile Școlii Postliceale Sanitare  

„Carol Davila”, filiala Târgovişte, fără plata taxelor școlare, a 

persoanelor propuse de comisia de selectare 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

noiembrie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37341/26.10.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37342/26.10.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪  Prevederile H.C.L. nr. 222/26.09.2001 privind aprobarea concesionării 

directe a clădirii și terenului în suprafață de 253 mp, situat pe str. Calea 

Domnească, nr. 235 (Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu) către Asociația 

„Societatea Doamnelor Dâmbovițene”; 

▪  Prevederile H.C.L. nr. 45/28.02.2002 privind aprobarea Regulamentului de 

selecţionare a cursanţilor Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, filiala 

Târgovişte;  

▪  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (14), din Codul Administrativ adoptat prin OUG 

nr. 57/2019; 



  În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă înscrierea la cursurile Şcolii Postliceale Sanitare „Carol 

Davila”, filiala Târgovişte, fără plata taxelor de școlarizare a persoanelor 

nominalizate în lista anexată. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” - filiala 

Târgovişte, comisia de selectare a cursanților şi pentru comunicare, Secretarul 

General al Municipiului Târgovişte. 

 

 

INIȚIATOR, 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 Red. D.I. 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

  20 noiembrie 2020 

Birou Resurse Umane X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4  X  

Comisia nr. 5 X  

             



 ROMÂNIA 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 

           
   
 
         Aprobat, 

Nr. _______/____________         Primarul  
         Municipiului Târgoviște, 
                       jr. Daniel- Cristian Stan 
     
           
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
Colaborarea pe care o are municipiul Târgoviște, în calitate de concendent, 

potrivit contractului de concesiune nr. 3/2002, cu Școala Sanitară Postliceală 
Sanitară “Carol Davila” – filiala Târgoviște, are ca obiectiv formarea de cadre 
sanitare medii.  Astfel, potrivit clauzelor contractuale, concesionarul are obligația 
de a scuti de la plata taxelor școlare un procent de 10% din cursanți, aflați în situații 
materiale precare și care prezintă o situație școlară bună, precum și cei aflați în 
situații speciale (ex. handicap fizic minor care să nu afecteze exercitarea ulterioară 
a profesiei).  

Selectarea cursanților și calendarul desfășurării procesului de selectare s-a 
realizat în conformitate cu Regulamentul de selectare aprobat prin HCL nr. 
45/28.02.2002.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, prin prezentul referat se propune 
aprobarea listei candidaților admiși, potrivit art. 4 din regulament. 

 
 
 

Viceprimar al Municipiului Târgoviște 
(Președinte al comisiei de selectare a cursanților) 

 
Prof. Monica-Cezarina Ilie 
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Nr. ________/___________     Aprobat, 

     Primarul Municipiului Târgoviște, 
            jr. Daniel- Cristian Stan 
     
       

     
Raport de specialitate, 

privind aprobarea înscrierii la cursurile Școlii Sanitare Postliceale ”Carol 
Davila”, filiala Târgoviște, fără plata taxelor școlare, a persoanelor propuse 

de comisia de selectare, potrivit listei anexate 
  

1. Inițiatorul proiectului de hotărâre: 
Municipiul Târgoviște – Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian 
Stan 
 

2. Situația premergătoare inițierii proiectului de hotărâre: 
Prin adresa nr. 1080/17.09.2020, transmisă de Școala Postliceală Sanitară 

“Carol Davila”, filiala Târgoviște și înregistrată la registratura instituției noastre cu 
nr. 33022/17.09.2020, precum și prin adresa nr. 1080/17.09.2020, înregistrată la 
registratura instituției cu nr. 33023/17.09.2019, ne-a fost comunicat planul de 
școlarizare stabilit pentru anul școlar 2020-2021, respectiv 90 locuri (3clase 
asistenți medicali generaliști). Ca urmare, a fost demarată procedura de selectare 
a procentului de 10% a cursanților care beneficiază de scutirea de la plata taxelor 

școlare, potrivit prevederilor HCL nr. 45/28.02.2002 privind aprobarea 
Regulamentului de selecționare a cursanților Școlii Postliceale Sanitare “Carol 
Davila”, filiala Târgoviște. A fost înregistrată o solicitare.  

În conformitate cu prevederile dispoziției primarului municipiului Târgoviște 
nr. 2403/08.10.2018, privind stabilirea comisiei de selectare a cursanților Școlii 
Postliceale Sanitare “Carol Davila” Târgoviște, beneficiari de scutire de la plata 
taxelor școlare, din care fac parte 3 consilieri municipali, s-a procedat la efectuarea 
anchetei sociale la domiciliul solicitanților: Floarea Narcis, Țuican Andreea 
Gabriela și Stoica Elena Priscila. În urma efectuării anchetelor sociale, solicitările 
au fost aprobate, candidații fiind obligați să se supună pe tot parcursul școlarizării, 
regulamentului intern de funcționare al școlii, având aceleași drepturi și îndatoriri 
ca și elevii școlarizați în condiții standard. 



Ancheta socială a fost întocmită și semnată de toți membri comisiei de 
selectare.  

 
3. Propunerea comisiei de selectare a cursanților 

 
Prin prezentul raport de specialitate, comisia de selectare a cursanților 
cursanților care beneficiază de scutirea de la plata taxelor școlare, potrivit 
prevederilor HCL nr. 45/28.02.2002 privind aprobarea Regulamentului de 
selecționare a cursanților Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila”, filiala 
Târgoviște, înaintează spre aprobare lista candidaților admiși, conform 
Anexei nr. 1 al prezentului raport de specialitate. 
 
 

4. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 
 
- HCL nr. 45/2002 privind aprobarea Regulamentului de selecție a 

cursanților Școlii Postliceale Sanitare ”Carol Davila”, Filiala Târgoviște 
- Dispoziția primarului municipiului Târgoviște nr. 2403/2018 privind 

actualizarea comisiei de selectare a cursanților Școlii Postliceale Sanitare 

”Carol Davila”, Filiala Târgoviște, beneficiari de scutire de la plata 
taxelor școlare 

- Procesul verbal nr. 35581/12.10.2020 întocmit de comisia de selectare 
 

Se propune Consiliului Local Municipal Târgoviște să analizeze și să 
dispună cu privire la înscrierea la cursurile Școlii Sanitare postliceale ”Carol 
Davila”, filiala Târgoviște, fără plata taxelor de școlarizare, a persoanelor 
nominalizate în lista anexată. 

 
 
 
 
Direcția Economică                  Biroul Contencios Juridic 

   dr. ec. Silviana Ecaterina Marin                    jr. Elena Epurescu 
    
  
 
         Consilier, 
           ing. Andreia Pușcașu 
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Anexa nr. 1 la Raportul de specialitate nr. ________/__________ 
 
 
 
 

Lista candidaților admiși în conformitate cu Regulamentul privind selectarea unui 
procent de 10% cursanți ce vor fi școlarizați în cadrul Școlii Postliceale ”Carol 

Davila”-filiala Târgoviște și vor beneficia de scutirea taxelor școlare 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI REZULTAT SELECȚIE 

1 Floarea Narcis admis 

2 Țuican Andreea Gabriela admis 

3 Stoica Elena Priscila admis 
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