
            AVIZAT DE LEGALITATE, 

     SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                          PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar 

Grădiniței cu program prelungit nr. 3 Târgoviște 

 în vederea susținerii cofinanțării pentru finalizarea proiectului 

WILD HORIZONS: OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința extraordinară, 

a lunii martie 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8401/09.03.2022 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. 8402/09.03.2022, 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; 

▪ Adresa nr. 308/23.02.2022 a Grădiniței cu program prelungit nr. 3 

Târgoviște, 

înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 6450/23.02.2022”; 

▪ Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Contractul de finanțare nr. 2794/22.10.2020; 

▪ Deviz general, faza DTAC;  

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019; 



  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Grădiniței cu program 

prelungit nr. 3 Târgoviște în vederea susținerii cofinanțării în valoare de 24.522 

lei pentru finalizarea proiectului WILD HORIZONS: OUTDOOR 

LEARNING EXPERIENCES EXPERIENCES – 2020-1-S101-KA229-

075857_2. 

Art. 2 Cofinanțarea proiectului se asigură din bugetul local. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția 

Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, 

Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

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 

Direcția Managementul Proiectelor X 11 martie 2022 

Biroul Contencios Juridic X  

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5   
 

 



                                                                                                                 

                                                                                                            APROBAT, 

                     PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                            Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind sprijinirea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 3, Trargoviste, in vederea finalizarii 

proiectului intitulat WILD HORIZONS: OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES – 2020-1-S101-KA229-

075857_2, finantat de Comisia Europeana prin Programul ERASMUS + KA229. 

 

Gradinita cu Program Prelungit nr. 3, Targoviste, derulează incepand cu anul 2020, un proiect de 

parteneriat strategic, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ KA229, intitulat WILD 

HORIZONS: OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES-2020-1-S101-KA229-075857_2. In cadrul acestui proiect, 

unitatea a primit fonduri in valoare de 17.650 €, incluzând fondurile suplimentare, estimate la data aceea, 

pentru achizitionarea unui foişor, in cuantum de 1.500 € - 7.417 lei. In acest sens, pentru realizarea acestui 

obiectiv foarte important, necesar şi oportun, s-au urmat pasii legali privind autorizarea executarii 

constructiilor (Legea nr. 50/1991 actualizata) si anume, s-au demarat procedurile legale, respectiv 

obtinerea Certificatului de Urbanism, intocmirea documentatiei DTAC cu un proiectant autorizat, 

obtinerea avizelor si obtinerea Autorizatiei pentru Construire Foisor, 

Din proiectare a rezultat o constructie de tip foisor, pe o fundatie din beton neprevazuta initial, si 

un deviz estimat de 26.839 lei + TVA, respectiv 31.939 lei TVA inclus. Astfel s-a constatat ca suma alocata 

initial de 7.417 lei, prin bugetul proiectului, este insuficienta pentru realizarea acestui deziderat. 

In acest sens, este necesara alocarea suplimentara a sumei de 24.522 lei, pentru finalizarea 

obiectivului, suma reprezentand cofinatare proiecte europene, pentru executarea constructiei de tip 

foisor.  

In cadrul proiectului este, subliniata necesitatea de a oferi copiilor activitati recreative, lucrative 

şi educationale intr-un mediu sanatos, in aer liber, tinand cont ca unitatea deserveste un numar de 222 

de copii.  

In conditii de risc pandemic si pentru respectarea masurilor recomandate in vederea reducerii 

impactului pandemiei şi nu numai, acest obiectiv este necesar si oportun si contribuie foarte mult la 

rezolvarea acestor masuri dar aduce si ale beneficii cum ar fi: 

- imbunatatirea abilitatilor de comunicare personală şi socială a copiilor,  

- cresterea sanatatii fizice, 

- imbunatatirea sanatatii mentale şi spiritual, 

- conştientizarea estetica, sensibilitatea la natura, 

- simtul responsabilitatii şi un scop in viata, 

- imbunatatirea rezolvarii practice a problemelor şi abilitatii de lucru in echipa  



Se vor realiza activitati de citire de povesti, matematica, sport, competitii, activități ecologice. 

muzicale şi estetice, totul pentru a cunoaste si a examina natura indeaproape. Un alt aspect pozitiv 

este faptul ca se vor putea desfasura activitati in aer liber chiar si pe timp nefavorabil de ploaie, 

zăpadă; 

In cadrul prezentului proiect, se vor realiza schimburi de experienta cu profesorii şi copiii din 

urmatoarele tari: Slovenia, Serbia, Turcia, Italia şi Portugalia. Profesorii straini vor vizita, de asemenea 

Gradinita cu Program Prelungit nr. 3, Targoviste. Acest proiect reprezintă o mare oportunitate pentru 

dezvoltarea personală a copiilor. Având în vedere că o parte din fonduri sunt deja rezervate pentru 

acest obiectiv si ca s-au parcurs deja toate etapele intermediare (Certificat Urbanism, Proiect, Avize, 

Autorizatie de Construire), se considera oportuna completarea bugetului proiectului prin alocarea 

suplimentara a sumei de 24.522 lei, pentru demararea intr-un termen cat mai scurt a lucrarilor. 

 

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii unei Hotarari de Consiliu 

Local pentru acordarea sprijinului in vederea sustinerii cofinantarii in valoare de 24.522 lei pentru 

finalizarea in bune conditii a proiectului WILD HORIZONS: OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES – 2020-1-

S101-KA229-075857_2, derulat in parteneriat de catre Gradinita cu Program Prelungit nr. 3, Targoviste. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV D.M.P. 

Jr. Ciprian STANESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       APROBAT, 

                PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                      Jr. Daniel Cristian STAN 

            

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

pentru emitere H.C.L. privind aprobarea si acordarea sprijinului Gradinitei cu Program Prelungit nr. 3, 

Trargoviste, in vederea finalizarii proiectului intitulat WILD HORIZONS: OUTDOOR LEARNING 

EXPERIENCES – 2020-1-S101-KA229-075857_2, finantat de Comisia Europeana prin Programul ERASMUS 

+ KA229. 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre: 

Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Daniel Cristian STAN 

 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre: 

Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU 

 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre: 

Gradinita cu Program Prelungit nr. 3, Targoviste, derulează incepand cu anul 2020, un 

proiect de parteneriat strategic, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ KA229, 

intitulat WILD HORIZONS: OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES-2020-1-S101-KA229-075857_2. In 

cadrul acestui proiect, unitatea a primit fonduri in valoare de 17.650 €, incluzând fondurile 

suplimentare, estimate la data aceea, pentru achizitionarea unui foişor, in cuantum de 1.500 € - 

7.417 lei. In acest sens, pentru realizarea acestui obiectiv foarte important, necesar şi oportun, 

s-au urmat pasii legali privind autorizarea executarii constructiilor (Legea nr. 50/1991 actualizata) 

si anume, s-au demarat procedurile legale, respectiv obtinerea Certificatului de Urbanism, 

intocmirea documentatiei DTAC cu un proiectant autorizat, obtinerea avizelor si obtinerea 

Autorizatiei pentru Construire Foisor, 

Din proiectare a rezultat o constructie de tip foisor, pe o fundatie din beton neprevazuta 

initial, si un deviz estimat de 26.839 lei + TVA, respectiv 31.939 lei TVA inclus. Astfel s-a constatat 

ca suma alocata initial de 7.417 lei, prin bugetul proiectului, este insuficienta pentru realizarea 

acestui deziderat. 

In acest sens, este necesara alocarea suplimentara a sumei de 24.522 lei, pentru 

finalizarea obiectivului, suma reprezentand cofinatare proiecte europene, pentru executarea 

constructiei de tip foisor. 

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare 

 In cadrul proiectului este, subliniata necesitatea de a oferi copiilor activitati recreative, lucrative 

şi educationale intr-un mediu sanatos, in aer liber, tinand cont ca unitatea deserveste un numar de 222 

de copii.  



In conditii de risc pandemic si pentru respectarea masurilor recomandate in vederea reducerii impactului 

pandemiei şi nu numai, acest obiectiv este necesar si oportun si contribuie foarte mult la rezolvarea 

acestor masuri dar aduce si ale beneficii cum ar fi: 

- imbunatatirea abilitatilor de comunicare personală şi socială a copiilor,  

- cresterea sanatatii fizice, 

- imbunatatirea sanatatii mentale şi spiritual, 

- conştientizarea estetica, sensibilitatea la natura, 

- simtul responsabilitatii şi un scop in viata, 

- imbunatatirea rezolvarii practice a problemelor şi abilitatii de lucru in echipa  

Se vor realiza activitati de citire de povesti, matematica, sport, competitii, activități ecologice. muzicale şi 

estetice, totul pentru a cunoaste si a examina natura indeaproape. Un alt aspect pozitiv este faptul ca se 

vor putea desfasura activitati in aer liber chiar si pe timp nefavorabil de ploaie, zăpadă; 

In cadrul prezentului proiect, se vor realiza schimburi de experienta cu profesorii şi copiii din urmatoarele 

tari: Slovenia, Serbia, Turcia, Italia şi Portugalia. Profesorii straini vor vizita, de asemenea Gradinita cu 

Program Prelungit nr. 3, Targoviste. Acest proiect reprezintă o mare oportunitate pentru dezvoltarea 

personală a copiilor. Având în vedere că o parte din fonduri sunt deja rezervate pentru acest obiectiv si ca 

s-au parcurs deja toate etapele intermediare (Certificat Urbanism, Proiect, Avize, Autorizatie de 

Construire), se considera oportuna completarea bugetului proiectului prin alocarea suplimentara a sumei 

de 24.522 lei, pentru demararea intr-un termen cat mai scurt a lucrarilor. 

 

5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 

• Contractul de Finantare nr. 2794/22.10.2020 

• Adresa nr. 308/23.02.2022, inregistrata la Primaria Municipiuluiu Targoviste cu nr. 

6450/23.02.2022, prin care Gradinita cu Program Prelungit nr. 3, Targoviste, solicita sprijinul in 

vederea cofinantarii cu suma de 24.522 lei a proiecului de parteneriat strategic, finanţat de 

Comisia Europeană prin programul Erasmus+ KA229, intitulat WILD HORIZONS: OUTDOOR 

LEARNING EXPERIENCES-2020-1-S101-KA229-075857_2. 

• Autorizatia de Construire pentru Obiectivul de Investitii “Foisor”; 

• Devizul General la faza DTAC. 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

• Prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

 Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea oportunitatii initierii unei Hotarari de 

Consiliu Local pentru acordarea sprijinului in vederea sustinerii cofinantarii in valoare de 24.522 lei pentru 

finalizarea in bune conditii a proiectului WILD HORIZONS: OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES – 2020-1-

S101-KA229-075857_2, derulat in parteneriat de catre Gradinita cu Program Prelungit nr. 3, Targoviste. 

 



8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare 

 Partenerii din proiect au pus bazele unei retele internationale menite sa asigure atat 

implementarea cat si sustenabilitatea proiectului, oferind posibilitatrea transferului de bune practici cu 

scopul de a imbunatati activitatile educationale, precum si cele de adaptarea si integrare a grupului tinta 

in societate. Toti partenerii au experitza necesara pentru propunerea si implementarea unei astfel de 

activitati. 

 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

Bugetul local. 

 

10. Semnatura iniţiatorilor: 

 

        VICEPRIMAR 

Jr. Catalin RADULESCU 

 

 

 

         VICEPRIMAR 

Prof. Monica Cezarina ILIE 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV 

     Jr. Ciprian STANESCU 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

      Ec. Silviana MARIN 

 

 

 

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC 

 
 
 
 


