
                        AVIZAT DE LEGALITATE, 

      SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

                          PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizatiei Municipiului Targoviste și a cheltuielilor  

pe care le va suporta in cadrul Asociației - Grupul de Actiune Locală 

„TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” 
 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară a lunii 

februarie 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4112/03.02.2022, 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. 4113/03.02.2022, 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; 

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

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

completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României 

de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 

2015-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor 

„Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe 

/ municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. 

REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE; 

▪ Prevederile Ghidului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020; 

▪ Prevederile Ghidului specific privind depunerea și selecția strategiilor de 

dezvoltare locală etapa II a mecanismului DLRC; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 271/29.10.2015 privind asocierea Municipiului 

Târgoviște în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală ”Târgoviștea 

egalității de șanse”; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 401/27.09.2017 privind stabilirea sediului social al 

Asociației - Grupul de Acțiune Locală ”Târgoviștea egalității de șanse”; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 



▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 Pentru anul 2022 și 2023 se aprobă cotizația Municipiului Târgoviște în 

cadrul Asociației-Grupul de Acțiune Locală „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII 

DE ȘANSE” în cuantum de 57.000 lei/lună. 

Art. 2 Pentru anul 2022 și 2023 se aprobă plata de către Municipiul Târgoviște 

a facturilor reprezentând utilitățile: gaze naturale, energie electrică, apă 

menajeră, pază, pentru sediul social al Grupului de Acțiune Locală 

„TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE”, imobil situat în Calea 

Domnească, nr. 216. 

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia 

Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.  
 

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 

  28.02.2022 

Direcția Economică X  

Direcția Managementul Proiectelor X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul 

proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5   

 



DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                      

Nr.4112/03.02.2022 

APROBAT 

PRIMAR 

jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Privind aprobarea cotizației  Municipiului Târgoviște la Asociația Grupul de 

Acțiune Locală ” Târgoviștea Egalității de Sanșe” 

 

 

 

 

 

În temeiul prevederilor HCL nr.271/2015 privind asocierea 

Municipiului Târgoviște la constituirea Grupului de Acțiune Locala 

Târgoviștea Egalității de Sanse, și a acordului de parteneriat 

nr.2253/22.01.2016, se propune aprobarea cotizației în cuantum de 57.000  

lei/lună pe o perioadă de 24 luni , începând cu luna ianuarie 2022. 

 

 

     DIRECȚIA ECONOMICĂ 

     Director Executiv 

     Ec.Silviana Marin 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr.4113/03.02.2022.         
                                                                                          APROBAT, 

     PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 
                                                                                      Jr. Daniel Cristian STAN 

   
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea cotizatiei UAT Munlcipiul Targoviste si a cheltuielilor pe 
care le va suporta in cadrul Asociației - Grupul de Actiune Locală 

„TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” 
 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre: 
Asociația - Grupul de Actiune Locală „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” 
 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre: 
Manager GAL – Udroiu Iulian 
 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre: 

Avand in vedere asocierea Municipiului Targoviste in Asociația - Grupul de 
Actiune Locală „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” organism care a depus spre 
finantare „Strategia de dezvoltare Locala a UAT Targoviste” in cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5: “Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității”,  Obiectivul specific 5. 1 “Reducerea numarului de 
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate 
(rome si non-rome) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie 
apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri / operatiuni integrate in 
contextul mecanismului de DLRC”,  strategie  care  a  fost  declarata castigatoare 
conform rezultatului final a1 evaluarii Strategiei de Dezvoltare Locala Targoviste, nr. 
76679/ 16.02.2018, bugetul aprobat fiind  de  7 milioane euro. 

Strategia cuprinde un numar de mai multe masuri de interventie  privind 
investitii care se vor finanta si implementa la nivelul UAT Municipiul Targoviste: 
MĂSURA 1: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SI PIETONALE: 
Intervenții de tip POR (hard): 
Reabilitare strazi si alei pietonale nemodernizate: 210.000 euro Cartier Prepeleac: 4 
strazi, dupa cum urmeaza:  Oltului,  lon  Neculce,  Fructelor  si  Luceafarului;  
MĂSURA 2: DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE DEGRADATE: 
Intervenții de tip POR (hard): 
Creare / modernizare locuri de joaca pentru copii: 30.000 euro in zonele: Prepeleac, 
I.E Florescu, Micro 9; Intervenții de tip POR (hard): 
Creare /modernizare spatii verzi: 20.000 euro in zonele: Micro 11, Laminorului;  
Intervenții de tip POCU (Soft): 
Program   de   educare   in   vederea   pastrarii   curateniei: 10.000 euro in zonele: 
Prepeleac, I.E Florescu, Micro 11, Micro 9, Laminorului; 
MĂSURA 3: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE LOCUINTE SOCIALE: 
Intervenții de tip POR (hard): 
Construire locuinte sociale: 1.600.000 euro, bloc de locuinte sociale pe strada Petru 
Cercel, nr.27; 
Intervenții de tip POCU (Soft): 



Program de consiliere si regulament de ordine interioara: 5.000 euro,  bloc  de 
locuinte sociale pe strada Petru Cercel, nr.27; 
MĂSURA 4: FURNIZAREA DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU STIMULAREA OCUPARII: 
Intervenții de tip POCU (Soft): 
Servicii de informare și consiliere profesională: 30.000 euro, la nivelul Municipiului; 
Servicii de mediere: 50.000 euro, la nivelul Municipiului; 
Programe de formare profesională: 500.000 euro, la nivelul Municipiului; Programe 
de ucenicie: 150.000 euro, la nivelul Municipiului; 
MĂSURA 6: DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII UNITATILOR DE INVATAMANT ANTEPRESCOLAR 
81  PRESCOLAR  PENTRU  DEZVOLTAREA   ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR OFERITE: 
Intervenții de tip POR (hard): 
Construire/ reabi1itare / modernizare unitati de invatamant de tipul crese si 
gradinite- 2.500.000 euro: cresa strada George Cair, cresa strada I.E Florescu, 
gradinita strada I.E Florescu. 
Intervenții de tip POCU (Soft): 
Dotari unitati de invatamant 150.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste;  
MĂSURA 7: DIVERSIFICAREA  SERVICIILOR    OFERITE     LA NIVELUL UNITATILOR DE 
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL: 
Intervenții de tip POCU (Soft): 
Asigurarea de servicii de „Scoală după școală”: 250.000  euro,  la  nivelul Municipiului; 
MASURA 8:  DEZVOLTAREA SERVICIILOR PRIVIND ACCESUL LA EDUCATIE CONTINUA: 
Interventii de tip POCU (Soft): 
Masuri specflice programului “A doua Sansa": 150.000 euro, la nivelul Municipiului 
Targoviste; 
MASURA 9:   DEZVOLTAREA   SERVICIILOR   IN   DOMENIUL   CULTURII   SI TRADITIILOR 
LOCALE: 
Interventii de tip POCU (Soft): 
Dezvoltare centre multifunctionale: 100.000   euro, la nivelul Municipiului 
Targoviste; 
MASURA 10: CRESTEREA CAPACITATII CENTRELOR SOCIALE SI 
DEZVOLTAREA SERVICIILOR OFERITE LA NIVELUL ACESTORA: 
Interventii de tip POR (hard): 
Reabilitare/ modernizare centre sociale de tip rezidential si de zi pentru copii si 
adulti: 500.000 euro, centru social pentru persoane varstnice,  strada Petru Cercel, 
nr.27. 
Interventii de tip POCU (Soft): 
Operationalizare (dotare) centre sociale de tip rezidential si de zi pentru copii si 
adulti: 269.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste; 
MASURA  11:   DEZVOLTAREA   SERVICIILOR   MEDICALE   SI   SOCIALE   IN 
COMUNITATE: 
Interventii de tip POCU (Soft): 
Furnizarea de servicii medicale de catre echipe mobile multi-functionale: 
 100.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste; 
Interventii de tip POCU (Soft): 
Infiintare magazin social: 20.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste; 
MASURA 12: COMBATEREA DISCRIMINARII IN COMUNITATE: 



Interventii de tip POCU (Soft): 
Campanii de combatere a discriminarii la nivelul scolilor, institutiilor publice si la 
locul de munca: 35.000 euro, la nivelul Municipiului Targoviste; 
 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare 
 Oportunitatea initierii proiectului de hotarare consta in obtinerea finantarii, prin intermediul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 5: “Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității”,  Obiectivul specific 5. 1 “Reducerea numarului de persoane aflate in 
risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (rome si non-rome) din orase cu 
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii rome, prin 
implementarea de masuri / operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC”, pentru 
realizarea mai multor interventii, atat de tip hard (prin Programul Operational Regional), cat si de 
tip soft (prin Programul Operational Capital Uman). 
 

5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 
• Rezultatul final al evaluarii Strategiei de Dezvoltare Locala Targoviste ;  
• Prevederile art. 10.2 din Statutul Asociatiei; 
• HCL nr.  271  din 2015 privind asocierea Municipiului Targoviste in vederea constituirii 

Grupul de Actiune Locala „ TARGOVI$TEA EGALITATII DE SANSE„; 
• HCL nr. 401/27.09.2017 privind stabilirea sediului social al Asociatiei Grupul de Actiune Locala 

„Targovistea Egalitatii de Sanse";  
• Acord de parteneriat nr. 2253 din 22.01.2016;  

 
 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 
• Ghidul  Solicitantului  Conditii  Specifice  de  accesare  a  fondurilor "Sprijin pregatitor pentru 

elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala" – orase / municipii cu populatie de peste 20.000 
locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE; 

• Ghidul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital 
Uman 2014 - 2020; 

• Ghidul specific privind depunerea si selectia strategiilor de dezvoltare locala etapa II a 
mecanismului DLRC ; 

• OUG 40 / 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020; 

• H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune  a  
cetatenilor  romani  apartinand  minoritatii  rome  pentru perioada 2015 - 2020; 

 
 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 
• Aprobarea  unei  cotizatii  a  UAT  Targoviste,  avand  in  vedere asocierea  in Asociatia  Grupul  

de Actiune Locala „Targovistea Egalitatii de Sanse",  in cuantum de 57.000 lei  lunar,  pentru 
o perioada  de 2  ani,  incepand cu  luna ianuarie 2022   avand in vedere  rezultatul final  al  
evaluarii  Strategiei  de  Dezvoltare Locala Targoviste, prin care SDL Targoviste a fost admisa 
spre finantare ; 

• Aprobarea   platii   facturilor  reprezentand utilitatile:   gaze naturale, energie electrica, apa 
menajera,pază pentru sediul social al GAL-ului,  imobil  situat  in  Calea Domneasca  nr.216, 
pentru  o perioada de 2 ani, incepand cu luna ianuarie 2022 

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



 Prin  obiectivul  sau  general,  proiectul contribuie la realizarea OS. 5.1 „Reducerea numarului 
de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate ( roma si 
non roma) din orase cu peste 20 000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii 
roma, prin   implementatea   de   masuri / operatiuni integrate   in   contextul mecanismului   de
 DLRC", AP. 5 „Dezvoltare   locala   plasata   sub responsabilitatea comunitatii", POCU si 
POR 2014-2020. 
  

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

Bugetul local. 
  

10. Semnatura iniţiatorilor: 
Direcția Economică     Direcția Managementul Proiectelor 
 Director Executiv     Director Executiv 
Ec.Silviana Marin     Jr.Ciprian Stănescu 
 
    MANAGER GAL 
     Iulian UDROIU  

 

 


