
                                                       AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                  SECRETARUL GENERAL  

                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                             jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

                            PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Parteneriatului și a indicatorilor tehnico-economici în 

vederea depunerii proiectului „Măsuri integrate pentru o dezvoltare 

sustenabilă” în cadrul Apelului de fișe de proiecte nr. 3, lansat de 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de Șanse”, 

finanțat prin POCU/GAL TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE 

ȘANSE/2021/5/2/OS5.1/ AP5/PI 9.vi/OS 5.1 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară a 

lunii aprilie 2022, având în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 14087/27.04.2022, 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. 14088/27.04.2022, 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; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 Legea nr. 362/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificarile ulterioare; 

 Hotărârea nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă, cu modificarile ulterioare; 

 Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu 

modificarile ulterioare; 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014-2020 – varianta mai 2019; 

 Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul 

apelurilor de fise de proiect lansate de GAL Targovistea Egalitatii de Sanse in 

cadrul SDL, etapa a III a a mecanismului DLRC, AP%/ PI 9.vi/ OS 5.1; 

 Ghidul Solicitantului - Condiții specifice pentru depunerea in sistemul 

Mysmis a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în 

cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1; 



 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 1 decembrie 2013 privind Fondul social european și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului; 

 Strategia de Dezvoltare Locală; 

 Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

 Prevederile art. 129 alin. alin. (2) lit.e) și alin. (9) lit. a) din Codul 

Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

cu modificările și completările ulterioare,adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă parteneriatul dintre Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului  Târgoviște, Municipiul Târgoviște, partener selectat în urma 

aplicării procedurii de selecție parteneri privați,  Societatea Națională de Cruce 

Roșie din Romania - Filiala Dâmbovița, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” 

Târgoviște, Școala Gimnazială „Prof. Paul Banică” Târgoviște, Școala 

Gimnazială „Radu cel Mare” Târgoviște, Școala Gimnazială „Tudor 

Vladimirescu” Târgoviște, Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” 

Târgoviște, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 

prioritara 5, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și 

non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent cu cele 

pe populație aparținând minorității roma. Prin implementarea de 

măsuri/operațiuni integrate în contexul mecanismului DLRC”. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii economici ai proiectului și cotele de cofinanțare, 

după cum urmează: 

- Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște – valoare buget: 

2.669.263,57 lei, reprezentând 564.672,54 euro (1 euro= 4,7271 curs inforeuro  

aferent lunii septembrie 2019) din care cofinanțare reprezentând 2%: 53.385,27 

lei (11.293,45 euro); 

- Municipiul Târgoviște – valoare buget: 541.540,80 lei reprezentând 

114.560,89 euro (1 euro= 4,7271 curs inforeuro  aferent lunii septembrie 

2019), din care cofinanțare reprezentand 2% 10.830,82 lei (2.291,22 euro). 

Art. 3 Se aprobă cofinanțarea privind implicarea în proiect  a următoarelor 

entități școlare, părți ale parteneriatului, în cadrul proiectului: 

- Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgoviște – valoare buget: 285.158,61 

lei                            (60.324,22 euro), din care cofinanțare reprezentând 2% - 

5.703,17 lei (1.206,48 euro); 

-  Școala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” Târgoviște – valoare buget: 

292.840,30 lei (61.949,25 euro), din care cofinanțare reprezentând 2% - 

5.856,81 lei  (1.238,99 euro); 



- Școala Gimnazială „Radu cel Mare” Târgoviște – valoare buget: 240.794,36 

lei (50.939,13 euro), din care cofinanțare reprezentând 2% - 4.815,89 lei 

(1.018,78 euro); 

- Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgoviște - valoare buget:  

290.514,65 lei (61.457,27 euro), din care cofinanțare reprezentând 2% - 

5.810,29 lei (1.229,14 euro). 

- Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” Târgoviște – valoare buget: 

278.994,03 lei (59.020,12 euro), din care cofinanțare reprezentând 2% - 

5.579,88 lei ( 1.180,40 euro). 

Art. 4 Sursele de finantare ale proiectului sunt: cofinanțare Uniunea 

Europeană: 95% (Programul Operațional Capital Uman, AP5/PI 9.vi/OS 5.1), 

cofinanțare națională publică: 3%, cofinanțare națională publică - contribuție 

proprie (buget local): 2 %. 

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian 

Stan, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgoviște (Partener 1), 

să semneze acordul de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Se împuternicește Directorul executiv, jr. Marcela Iordache, în calitate 

de reprezentant legal al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Târgoviște, să semneze acordul de parteneriat, prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcţia de Asistență 

Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al 

Municipiului Târgovişte.  
 

INIȚIATOR, 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

Red. M.L.U 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis  

prezentul proiect 

Termen limită depunere 

 raport de specialitate 

 13.05.2022 

Direcția de Asistență Socială 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 X 

 
 

 



                                                                                              APROBAT,                                                

                                                                                               Primarul Municipiului Targoviste                                                     

                                                                                                     jr. Cristian Daniel STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

   

   Realizarea proiectului „Masuri integrate pentru o dezvoltare sustenabila”, va 

contribui la atingerea obiectivelor prevazute in cadrul Planului de actiune din Strategia de 

Dezvoltare Locala, prin dezvoltarea serviciilor sociale existente la nivelul Municipiului 

Targoviste si va asigura complementaritatea cu masurile POR, conform Anexa 20 - Matricea 

de corespondență privind  complementaritatea intervențiilor. In Strategia de Dezvoltare 

Locala „Targovistea Egalitatii de Sanse” este prevazuta obligativitatea asigurarii  

complementaritatii intre masurile POR si masurile POCU. 

   In vederea depunerii fisei de proiect „Masuri integrate pentru o dezvoltare 

sustenabila”, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste propune: 

1. Aprobarea parteneriatului intre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului  

Targoviste, Municipiul Targoviste, Partener selectat in urma aplicarii procedurii de selectie 

parteneri privati, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania-  Filiala Dambovita, 

Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Targoviste, Scoala Gimnaziala “Prof. Paul Banica” 

Targoviste, Scoala Gimnaziala “Radu cel Mare” Targoviste, Scoala Gimnaziala “Tudor 

Vladimirescu” Targoviste, Scoala Gimnaziala “Smaranda Gheorghiu” Targoviste, in cadrul 

Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 5, obiectivul specific 5.1 

„Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 

comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 de 

locuitori, cu accent cu cele pe populatie apartinand minoritatii roma. Prin implementarea de 

masuri/operatiuni integrate in contexul mecanismului DLRC”, anexa (in draft) la prezentul 

raport; 

2. Imputernicirea Directorului executiv, jr. Marcela Iordache, in calitate de reprezentant 

legal al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste (Lider de parteneriat), sa 

semneze acordul de parteneriat,  prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

3. Imputernicirea Primarului Municipiului Targoviste, jr. Daniel-Cristian Stan, in calitate 

de reprezentant legal al Municipiului Targoviste (Partener 1), sa semneze acordul de 

parteneriat,   prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 



4. Aprobarea indicatorilor economici ai proiectului si cotele de cofinantare, dupa cum 

urmeaza: 

- Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste – valoare buget: 2.669.263,57 

lei, reprezentand 564.672,54 euro (1 euro= 4,7271 curs inforeuro  aferent lunii septembrie 

2019) din care cofinantare reprezentand 2%: 53.385,27 lei (11.293,45 euro); 

- Municipiul Targoviste – valoare buget: 541.540,80 lei reprezentand 114.560,89 euro                                

(1 euro= 4,7271 curs inforeuro  aferent lunii septembrie 2019 ), din care cofinantare 

reprezentand 2% 10.830,82 lei (2.291,22 euro); 

4. Aprobarea cofinantarii privind implicarea in proiect  a urmatoarelor entitati scolare, 

parti ale parteneriatului, in cadrul proiectului: 

- Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Targoviste – valoare buget: 285.158,61 lei                            

(60.324,22 euro), din care cofinantare reprezentand 2% - 5.703,17 lei (1.206,48 euro); 

-  Scoala Gimnaziala “Prof. Paul Banica” Targoviste – valoare buget: 292.840,30 lei                            

(61.949,25 euro), din care cofinantare reprezentand 2% - 5.856,81 lei  (1.238,99 euro); 

- Scoala Gimnaziala “Radu cel Mare” Targoviste – valoare buget:  240.794,36 lei                                        

(50.939,13 euro),  din care cofinantare reprezentand 2% - 4.815,89 lei (1.018,78 euro); 

- Scoala Gimnaziala “Tudor Vladimirescu” Targoviste - valoare buget:  290.514,65 lei                      

(61.457, 27 euro), din care cofinantare reprezentand 2% - 5.810,29 lei ( 1.229,14 euro). 

- Scoala Gimnaziala “Smaranda Gheorghiu” Targoviste – valoare buget: 278.994,03 lei 

(59.020,12 euro), din care cofinantare reprezentand 2% - 5.579,88 lei ( 1.180,40 euro). 

Sursele de finantare ale proiectului sunt: cofinantare Uniunea Europeana: 95% 

(Programul Operational Capital Uman, AP5/PI 9.vi/OS 5.1), cofinantare nationala publica: 

3%, cofinantare nationala publica-contributie proprie (buget local): 2 %. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE 

jr. Iordache Marcela 

  

                                      

 

 

                                             

                                                                                     Intocmit, 

                                                                                        Sef serviciu, 

                                                                                        jr. Nicolae Florentina - Gabriela 
 

 



 
   APROBAT,                                                

                                                                                           Primarul Municipiului Targoviste                                                    

                                                                                                     jr. Cristian Daniel STAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea Parteneriatului si a indicatorilor tehnico-economici in vederea 

depunerii proiectului cu titlul „Masuri integrate pentru o dezvoltare sustenabila” in 

cadrul Apelului de fise de proiecte nr. 3, lansat de Asociația Grupul de Acțiune Locală 

„Târgoviștea Egalității de Șanse”, finantat prin POCU/GAL TÂRGOVIȘTEA 

EGALITĂȚII DE ȘANSE/2021/5/2/OS5.1/ AP5/PI 9.vi/OS 5.1 

 

 

 

 

1. Initiatorul proiectului de hotarare: 

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste 

2. Reprezentantul initiatorului proiectului de hotarare 

Director executiv – jr. Iordache Marcela  

3. Situatia premergatoare raportului de specialitate 

 Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste a depus, in cadrul apelurilor 

de proiecte lansate de Asociatia GAL, finantate prin POR,  proiectul „Construire cresa 

Spiridus, strada George Cair, nr. 10”, si proiectul „Amenajare centru social integrat 

pentru persoane varstnice si cantina de ajutor social”, aflate in etapa de contractare.  

 Conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice pentru depunerea in Mysmis a 

cererilor de finantare aferente fiselor de proiect selectate de GAL in cadrul SDL- Etapa a III 

a,  pentru structurile infiintate prin POR, trebuie asigurata complementaritatea prin 

interventiile POCU, prevazute in cadrul Apelului nr. 3 de fise de proiecte, lansat de GAL 

„Targovistea Egalitatii de Sanse”.  

4. Oportunitatea initierii raportului de specialitate 

 Implementarea proiectului „Masuri integrate pentru o dezvoltare sustenabila”, 

va contribui la atingerea obiectivelor prevazute in cadrul Planului de actiune din Strategia 

de Dezvoltare Locala, prin dezvoltarea serviciilor sociale existente la nivelul Municipiului 

Targoviste si va asigura complementaritatea cu masurile POR, conform Anexa 20 - 

Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor (anexa la prezentul 

raport). In Strategia de Dezvoltare Locala „Targovistea Egalitatii de Sanse” este prevazuta 

obligativitatea asigurarii  complementaritatii intre masurile POR si masurile POCU. 



 Astfel, in urma lansarii Apelului de fise de proiecte nr. 3 POCU/GAL 

TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE/2021/5/2/OS5.1 in cadrul AP5/PI 9.vi/OS 

5.1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 

locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC, 

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste a transmis anunturi de intentie cu 

privire la incheierea unui acord de parteneriat, pentru care s-au primit scrisori de intentie 

din partea urmatoarelor entitati publice: Municipiul Targoviste, Societatea Nationala de 

Cruce Rosie din Romania - filiala Dambovita, Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” 

Targoviste, Scoala Gimnaziala “Prof. Paul Banica” Targoviste, Scoala Gimnaziala “Radu 

cel Mare” Targoviste, Scoala Gimnaziala “Tudor Vladimirescu” Targoviste, Scoala 

Gimnaziala “Smaranda Gheorghiu” Targoviste. 

 

 Activitatile prevazute in cadrul proiectului, alocate solicitantului si 

partenerilor, sunt urmatoarele: 

 

SOLICITANT – Directia de Asistenta Sociala Targoviste 

Activitatea 1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii; 

Subactivitatea 1.4. - Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă; 

Activitatea 2 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico 

sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate;   

Subactivitatea 2.2. – Operationalizare “Centru social integrat pentru persoane varstnice 

si cantina de ajutor social “; 

Subactivitatea 2.3. - Furnizarea de servicii medicale de catre echipe mobile 

multifunctionale; 

Activitatea 3 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație; 

Subactivitatea 3.1. - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația 

timpurie si reducerea parasirii timpurii a scolii; 

Activitatea 5 - Combaterea discriminării și a segregării – organizarea de campanii de 

combatere a discriminarii la nivelul scolilor, institutiilor publice si la locul de munca. 

Activitatea 6 – Managementul proiectului 

Subactivitatea 6.1 - Managementul proiectului 

Subactivitatea 6.2 - Interventii suport (indirecte) necesare implementarii proiectului 

(decontarea cheltuielilor indirecte) 

 



PARTENER 1 – Primaria Municipiului Targoviste  

Activitatea 2 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-

sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate;   

Subactivitatea 2.1. – Operaţionalizare centre multifuncţionale – dezvoltarea serviciilor 

in domeniul culturii si traditiilor locale; 

Activitatea 4 – Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit; 

Subactivitatea 4.1.  – Program de educare in vederea pastrarii curateniei in zona; 

Subactivitatea 4.2.  Program de consiliere si regulament de ordine interioara; 

 

PARTENER 2 – Partenerul va fi selectat in data de 28.04.2022, conform 

Anuntului de selectie parteneri privati nr. 3245/A/11.04.2022 

 

PARTENER 3 – Crucea Rosie Romana – Filiala Dambovita 

Activitatea 1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii; 

Subactivitatea 1.3. - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii - 

Programe de formare profesională;  

Subactivitatea 2.4 – Operationalizare magazin social 

Activitatea 6 – Managementul proiectului 

Subactivitatea 6.2 - Interventii suport (indirecte) necesare implementarii proiectului 

(decontarea cheltuielilor indirecte) 

PARTENER 4 – SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZUL” 

TARGOVISTE 

 

PARTENER 5 - SCOALA GIMNAZIALA “PROF. PAUL BANICA” 

TARGOVISTE 

 

PARTENER 6 - SCOALA GIMNAZIALA “RADU CEL MARE” 

TARGOVISTE 

 

PARTENER 7 - SCOALA GIMNAZIALA “TUDOR VLADIMIRESCU” 

TARGOVISTE 

Activitatea 3 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație; 

Subactivitatea 3.2. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe 

de tip școală după școală; 

Activitatea 6 – Managementul proiectului 

Subactivitatea 6.2 - Interventii suport (indirecte) necesare implementarii proiectului 

(decontarea cheltuielilor indirecte) 



 

PARTENER 8 - SCOALA GIMNAZIALA “SMARANDA GHEORGHIU” 

TARGOVISTE 

Activitatea 3 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație 

Subactivitatea 3.3. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe 

de tip A doua sansa. 

Activitatea 6 – Managementul proiectului 

Subactivitatea 6.2 - Interventii suport (indirecte) necesare implementarii proiectului 

(decontarea cheltuielilor indirecte) 

 

5. Baza legala: 

 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020 – varianta mai 2019; 

 Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul 

apelurilor de fise de proiect lansate de GAL Targovistea Egalitatii de Sanse in cadrul SDL, 

etapa a III a a mecanismului DLRC, AP%/ PI 9.vi/ OS 5.1; 

 Ghidul Solicitantului - Condiții specifice pentru depunerea in sistemul Mysmis a 

cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a 

III-a a mecanismului DLRC, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1; 

  Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 1 

decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1081/2006 al Consiliului; 

 Strategia de Dezvoltare Locală aprobata; 

 Legea nr. 362/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 

pentru obiectivul convergenţă, cu modificarile ulterioare; 

 Hotărârea nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară 

a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu 

modificarile ulterioare; 

 Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 



6. Propunerea compartimentului de specialitate: 

1. Aprobarea parteneriatului intre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului  Targoviste, 

Municipiul Targoviste, Partener selectat in urma aplicarii procedurii de selectie parteneri 

privati, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania-  Filiala Dambovita, Scoala 

Gimnaziala “Mihai Viteazul” Targoviste, Scoala Gimnaziala “Prof. Paul Banica” 

Targoviste, Scoala Gimnaziala “Radu cel Mare” Targoviste, Scoala Gimnaziala “Tudor 

Vladimirescu” Targoviste, Scoala Gimnaziala “Smaranda Gheorghiu” Targoviste, in cadrul 

Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 5, obiectivul specific 

5.1 „Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 

comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 de 

locuitori, cu accent cu cele pe populatie apartinand minoritatii roma. Prin implementarea 

de masuri/operatiuni integrate in contexul mecanismului DLRC”. 

2. Imputernicirea Directorului executiv, jr. Marcela Iordache, in calitate de reprezentant 

legal al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste (Lider de parteneriat), sa 

semneze acordul de parteneriat,  prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

3. Imputernicirea Primarului Municipiului Targoviste, jr. Daniel-Cristian Stan, in calitate 

de reprezentant legal al Municipiului Targoviste (Partener 1), sa semneze acordul de 

parteneriat,   prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  4. Aprobarea indicatorilor economici ai proiectului si cotele de cofinantare, dupa cum 

urmeaza: 

- Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Targoviste – valoare buget: 2.669.263,57 lei, 

reprezentand 564.672,54 euro (1 euro= 4,7271 curs inforeuro  aferent lunii septembrie 

2019) din care cofinantare reprezentand 2%: 53.385,27 lei (11.293,45 euro); 

- Municipiul Targoviste – valoare buget: 541.540,80 lei reprezentand 114.560,89 euro                                

(1 euro= 4,7271 curs inforeuro  aferent lunii septembrie 2019 ), din care cofinantare 

reprezentand 2% 10.830,82 lei (2.291,22 euro); 

5. Aprobarea cofinantarii privind implicarea in proiect  a urmatoarelor entitati scolare, parti 

ale parteneriatului, in cadrul proiectului: 

- Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Targoviste – valoare buget: 285.158,61 lei                            

(60.324,22 euro), din care cofinantare reprezentand 2% - 5.703,17 lei (1.206,48 euro); 

-  Scoala Gimnaziala “Prof. Paul Banica” Targoviste – valoare buget: 292.840,30 lei                            

(61.949,25 euro), din care cofinantare reprezentand 2% - 5.856,81 lei  (1.238,99 euro); 

- Scoala Gimnaziala “Radu cel Mare” Targoviste – valoare buget:  240.794,36 lei                                        

(50.939,13 euro),  din care cofinantare reprezentand 2% - 4.815,89 lei (1.018,78 euro); 



- Scoala Gimnaziala “Tudor Vladimirescu” Targoviste - valoare buget:  290.514,65 

lei                      (61.457,27 euro), din care cofinantare reprezentand 2% - 5.810,29 lei ( 

1.229,14 euro). 

- Scoala Gimnaziala “Smaranda Gheorghiu” Targoviste – valoare buget: 278.994,03 

lei (59.020,12 euro), din care cofinantare reprezentand 2% - 5.579,88 lei ( 1.180,40 euro). 

 

7. Sursele de finantare ale proiectului. 

Sursele de finantare ale proiectului sunt: cofinantare Uniunea Europeana: 95% 

(Programul Operational Capital Uman, AP5/PI 9.vi/OS 5.1), cofinantare nationala publica: 

3%, cofinantare nationala publica-contributie proprie (buget local): 2 %. 
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