
     AVIZAT DE LEGALITATE, 

      SECRETARUL GENERAL  

      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

                          PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic  

„Constantin Brâncoveanu” și Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” 

 în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului  

„Maraton de educație nonformală în Județul Dâmbovița”       

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedința ordinară a lunii 

decembrie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46131/9.12.2021 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. 46132/9.12.2021, 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 Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” înregistrată la Primăria 

Municipiului Târgoviște cu nr. 45369/3.12.2021; 

▪ Adresa Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” înregistrată la Primăria 

Municipiului Târgoviște cu nr. 45447/3.12.2021; 

▪ 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 Ghidului Solicitantului Condiții Specifice din cadrul Apelului de tip 

competitive, cu limită de depunere subsumat Axei prioritare 6 - Educație și 

competențe, Prioritatea de investitii – 10.i., Reducerea si prevenirea abandonului 

scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si 

informale pentru reintegrarea in educatie si formare, obiective specifice O.S.6.3 -  

Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare 

a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe 

elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, O.S.6.6 – 

Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in 

vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor 

si a unei scoli incluzive; 

▪ Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020; 

▪ 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 Liceului Tehnologic „Constantin 

Brâncoveanu” și Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” în vederea susținerii 

cofinanțării pentru implementarea proiectului „Maraton de educație nonformală în 

Județul Dâmbovița”, după cum urmează: 

1. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” – 1.764,89 lei; 

2. Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”       –   2.684,75 lei. 

Valoarea totală a proiectului alocată pentru fiecare dintre cei doi parteneri este de 

1.700.846,50 lei. 

Art. 2 Cofinanțarea proiectului se asigură din bugetul local, pe bază de credit de 

angajament. 

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 

  10 decembrie 2021 

Direcția Managementul Proiectelor X  

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   

 



Nr. ……....../……...........……….          

                                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                                                               APROBAT, 

         PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                            Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind demararea procedurilor pentru depunerea unei cereri de finantare in 

vederea implementarii proiectului „Maraton de educatie nonformala in 

Judetul Dambovita” în cadrul Programului Operational Capital Uman POCU 

2014-2020, Axa prioritară: 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investitii 

– 10.i., Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea 

accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, 

inclusive la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru 

reintegrarea in educatie si formare, obiective specifice O.S.6.3 -  Reducerea 

părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a 

oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent 

pe elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, O.S.6.6 – 

Imbunatatirea competentelor personalului didacticdin invatamantul 

preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate 

orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive. 

 

Conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice, participarea in proiect, se 

poate face în parteneriat, astfel inițiatorii proiectului au optat pentru un parteneriat 

care va include: 

- Partener 1. Liceul Tehnologic „Constantin Brancoveanu” Târgoviște, 

reprezentat prin Director Anda-Ligia ALECU; 

- Partener 2. Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, reprezentat 

prin Director Ionut IUGULESCU; 

 

Parteneriatul in ansamblul sau si fiecare dintre parteneri respecta integral toate 

conditiile de eligibilitate pentru solicitanti si parteneri mentionate in Ghidul 

Solicitantului Conditii Specifice, toti partenerii fiind actori cu expertiza relevanta de 

minimum 6 luni in domeniul activitatilor cheie in care vor fi implicati. Fiecare 

partener vor participa la derularea activitatii/activitatilor in care au experienta, 

contribuind in mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat asumati 

prin cererea de finantare si solicitati prin prezentul apel de proiecte. 

 



Prin expertiza valoroasa pe care o aduce fiecare dintre parteneri, prin 

complementaritatea experientei partenerilor si prin alocarea judicioasa a rolurilor si 

responsabilitatilor acestora in cadrul proiectului, parteneriatul constituit are o certa 

valoare adaugata si reprezinta unul dintre punctele forte ale proiectului, care ofera 

garantia unui management performant si a implementarii acestuia la inalti parametri 

de calitate, cu eficienta si eficacitate si asigura cele mai bune conditii pentru 

atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor asumati. Prin aceasta, parteneriatul 

proiectului va asigura toate conditiile ca proiectul propus sa contribuie in mod 

masurabil si semnificativ la atingerea indicatorilor aferenti Programului Operational 

Capital Uman POCU 2014-2020, Axa prioritară: 6 – Educație și competențe, 

Prioritatea de investitii – 10.i., Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu 

si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de 

calitate, inclusive la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru 

reintegrarea in educatie si formare, obiective specifice O.S.6.3 -  Reducerea părăsirii 

timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților 

egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii din mediul 

rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, O.S.6.6 – Imbunatatirea 

competentelor personalului didacticdin invatamantul preuniversitar in vederea 

promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a 

unei scoli inclusive. 

 

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii 

unei Hotarari de Consiliu Local pentru acordarea sprijinului in vederea 

sustinerii cofinantarii in valoare de 2%, din valoarea alocarii financiare pentru 

fiecare dintre parteneri, astfel: 

- Liceul Tehnologic „Constantin Brancoveanu” Târgoviște – 1.764,89 

lei 

- Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște – 2.684,75 lei 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV D.M.P. 

Jr. Ciprian STANESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 



APROBAT, 

       PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVIS 

                                                            Jr. Daniel Cristian STAN 

            

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

pentru emitere H.C.L. privind aprobarea si a acordarea sprijinului in vederea 

sustinerii cofinantarii pentru implementarea proiectului „ Maraton de educatie 

nonformala in Judetul Dambovita” pentru fiecare dintre partenerii reprezentati de 

Liceul Tehnologic „Constantin Brancoveanu” Târgoviște si Liceul Teoretic „Ion 

Heliade Rădulescu” Târgoviște  

 

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: 

Cererea de finantare aferenta proiectului „Maraton de educatie 

nonformala in Judetul Dambovita” urmează să fie depusă în cadrul 

Programului Operational Capital Uman POCU 2014-2020, Axa prioritară: 6 – 

Educație și competențe, Prioritatea de investitii – 10.i., Reducerea si prevenirea 

abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul 

prescolar, primar si secundar de calitate, inclusive la parcursuri de invatare 

formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare, 

obiective specifice O.S.6.3 -  Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri 

integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii 

aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii din mediul 

rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, O.S.6.6 – Imbunatatirea 

competentelor personalului didacticdin invatamantul preuniversitar in vederea 

promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si 

a unei scoli inclusive. 

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare 



 Parteneriatul in ansamblul sau si fiecare dintre parteneri respecta integral toate 

conditiile de eligibilitate pentru solicitanti si parteneri mentionate in Ghidul 

Solicitantului Conditii Specifice, toti partenerii fiind actori cu expertiza relevanta de 

minimum 6 luni in domeniul activitatilor cheie in care vor fi implicati. Fiecare 

partener vor participa la derularea activitatii/activitatilor in care au experienta, 

contribuind in mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat asumati 

prin cererea de finantare si solicitati prin prezentul apel de proiecte. 

Prin expertiza valoroasa pe care o aduce fiecare dintre parteneri, prin 

complementaritatea experientei partenerilor si prin alocarea judicioasa a rolurilor si 

responsabilitatilor acestora in cadrul proiectului, parteneriatul constituit are o certa 

valoare adaugata si reprezinta unul dintre punctele forte ale proiectului, care ofera 

garantia unui management performant si a implementarii acestuia la inalti parametri 

de calitate, cu eficienta si eficacitate si asigura cele mai bune conditii pentru 

atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor asumati. Prin aceasta, parteneriatul 

proiectului va asigura toate conditiile ca proiectul propus sa contribuie in mod 

masurabil si semnificativ la atingerea indicatorilor aferenti Programului Operational 

Capital Uman POCU 2014-2020, Axa prioritară: 6 – Educație și competențe, 

Prioritatea de investitii – 10.i., Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu 

si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de 

calitate, inclusive la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru 

reintegrarea in educatie si formare, obiective specifice O.S.6.3 -  Reducerea părăsirii 

timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților 

egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii din mediul 

rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, O.S.6.6 – Imbunatatirea 

competentelor personalului didacticdin invatamantul preuniversitar in vederea 

promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a 

unei scoli inclusive. 

 

5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 

• Adresa nr. 2888/03.12.2021, inregistrata la Primaria Municipiuluiu Targoviste 

cu nr. 45447/03.12.2021, prin care Liceul Teoretic „Ion Heliade Radulescu” 

Targoviste solicita sprijinul in vederea cofinantarii de 2% a unui proiect ce 

urmeaza sa se deruleze prin POCU 2014-2020, Axa prioritara 6. Educatie si 

competente; 



• Adresa nr. 5506/02.12.2021, inregistrata la Primaria Municipiuluiu Targoviste 

cu nr. 45369/03.12.2021, prin care Liceul Tehnologic „Constantin 

Brancoveanu” Targoviste solicita sprijinul in vederea cofinantarii de 2% a unui 

proiect ce urmeaza sa se deruleze prin POCU 2014-2020, Axa prioritara 6. 

Educatie si competente; 

 

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; 

• Ghidul Solicitantului Conditii Specifice din cadrul Apelului de tip competitiv, 

cu limită de depunere subsumat Axa prioritară: 6 – Educație și competențe, 

Prioritatea de investitii – 10.i., Reducerea si prevenirea abandonului scolar 

timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si 

secundar de calitate, inclusive la parcursuri de invatare formale, nonformale si 

informale pentru reintegrarea in educatie si formare, obiective specifice O.S.6.3 

-  Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de 

asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, 

cu accent pe elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, 

O.S.6.6 – Imbunatatirea competentelor personalului didacticdin invatamantul 

preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate 

orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive. 

• Ghidul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului 

Operational Capital Uman 2014-2020; 

• 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 pentru implementarea proiectului „ Maraton de educatie nonformala in 

Judetul Dambovita” pentru fiecare dintre partenerii reprezentati de Liceul 

Tehnologic „Constantin Brancoveanu” Târgoviște si Liceul Teoretic „Ion Heliade 

Rădulescu” Târgoviște., dupa cum urmeaza:  



• Liceul Tehnologic „C-tin Brancoveanu” Târgoviște – cofinantare in valoare 

de 1.764,89 lei; 

• Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște – cofinantare in valoare 

de 2.684,75 lei 

Valoarea totala a proiectului este de 1.700.846,50 lei. 

Cofinantarea se asigura pe baza de credit de angajament din bugetul local. 

 

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

hotarare 

 Partenerii din proiect vor bune bazele unei retele intraregionale 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 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 


