AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind relocarea activităților Grădiniței cu program prelugit “Rază de
Soare” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului:
„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea,
modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţei cu program prelugit
“Rază de Soare” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară,
astăzi, 09.09.2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31.174/04.09.2020, 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. 31.175/04.09.2020, 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 educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Contractul de finanțare nr. 4103/27.03.2019;
▪ Contractul de execuție lucrări nr. 17861/29.05.2019;
▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și 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,
cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă relocarea cu caracter temporar, respectiv pe perioada derulării
contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie
”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea,
extinderea şi echiparea Grădiniţei cu program prelugit “Rază de Soare” din
Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”, a activităților Grădiniței cu Program Prelungit
”Rază de Soare” din Municipiul Târgovişte în incinta Liceului Tehnologic de
Transport Auto Târgoviște situat în Municipiul Târgovişte, strada General I.E.
Florescu, nr. 18.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviste, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția
Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului
Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE
Jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Obiectivul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE
PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI ECHIPAREA
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUGIT “RAZĂ DE SOARE”
DIN
TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” se regaseste in lista obiectivelor de investitii
aferente Municipiul Târgoviște finantat prin Programul Operational Regional 20142020 Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în
formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare, Obiectiv specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea
asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor
pe piaţa forţei de muncă conform Contractului de finantare nr. 4103/27.03.2019.
Municipiul Targoviste a incheiat contractul de executie lucrari nr. 17861/
29.05.2019 si a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor nr. 19836/13.06.2019.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii
unei Hotarari de Consiliu Local pentru aprobarea relocarii cu caracter
temporar a activitatilor Gradinitei cu Program Prelungit “Raza de Soare” din
Targoviste, in vederea realizarii obiectivului de investitie „ ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN
REABILITAREA,
MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI ECHIPAREA GRĂDINIŢEI CU
PROGRAM PRELUGIT “RAZĂ DE SOARE” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD.
DÂMBOVIŢA” in incinta Liceului “Tehnologic de Transport Auto Targoviste”
Str. I.E Florescu nr. 18.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Aurel CIOBANU

Aprobat,
Primarul Municipiului Targoviste
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea relocarii activitatilor Gradinitei cu program prelugit “RAZA
DE SOARE” din Târgoviste in vederea realizarii obiectivului :
„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN
REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI ECHIPAREA
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUGIT “RAZĂ DE SOARE” DIN
TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA”

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
Gradiniţa cu Program Prelungit "Rază de Soare" este cea mai mare gradiniţă
din oraşul Târgovişte şi este deţinătoarea unor rezultate deosebite la diverse
competiţii, concursuri şi festivaluri preşcolare. Unitatea de învăţământ preşcolar este
implicată prin cadrele sale în proiecte derulate la nivel local, naţional şi european.
Astfel necesitatea modernizării acestei instituţii este una stringentă cu atât mai mult
cu cât ea este organizatoarea unor concursuri şi festivaluri cu participarea directă a
copiilor şi a părinţilor, în incinta sa desfaşurându-se activităţi privind schimbul de
experienţă cu cadre didactice din alte judeţe, din alte ţări, în cadrul proiectelor
europene. În incinta gradiniţei îşi desfăşoară activitatea centrul CRED (Centru de
Resurse pentru Educație și Dezvoltare), care oferă consultanţă familiilor cu copii cu
deficienţe şi cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice din judeţ.
În prezent gradiniţa funcţionează cu un număr de 345 de preşcolari înscrişi în
14 grupe, 29 cadre didactice, un cadru didactic auxiliar şi 19 cadre nedidactice. De
mulţi ani această unitate este una de aplicaţie, un loc in care elevi şi studenţi învaţă
să devină cadre didactice fiind îndrumaţi de personalul didactic din gradiniţă.

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare
Programul Operational Regional 2014-2020, în special Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în
educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare , Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în
vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării
părinţilor pe piaţa forţei de muncă, vine în întâmpinarea problemelor identificate la
nivelul sistemului de învaţământ din Romania, creând – prin investiţiile pe care le
finanţează - premisele îmbunătăţirii calităţii în educaţie şi dezvoltării capitalului
uman.
Oportunitatea lansării acestui tip de finanţare vine în întampinarea
necesităţilor sistemului educaţional care se confruntă, în cele mai multe cazuri, cu o
infrastructură şi dotare necorespunzatoare şi/sau incomplete desfaşurării procesului
de învăţământ.
Prezentul proiect de investiţii „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA
ŞI ECHIPAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT „RAZĂ DE
SOARE” DIN TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, va contribui la
îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului educaţional şi la dezvoltarea
capitalului uman la nivelul unităţii.
Obiectivul de investitii „ ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA
ŞI ECHIPAREA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUGIT “RAZĂ DE SOARE”
DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” se regaseste in lista obiectivelor de
investitii aferente Municipiul Târgoviște finantat prin Programul Operational
Regional 2014-2020 Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în
educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare, Obiectiv specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în
vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării
părinţilor pe piaţa forţei de muncă conform Contractului de finantare nr.
4103/27.03.2019.
Municipiul Targoviste a incheiat contractul de executie lucrari nr. 17861/
29.05.2019 si a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor nr. 19836/13.06.2019.

In acest sens, pentru desfasurarea lucrarilor de reabilitare in siguranta, este
necesara eliberarea spatiulului ocupat in prezent de Gradinita cu Program Prelungit
Raza de Soare se propune relocarea cu caracter temporar a activitatilor acesteia in
incinta Liceului “Tehnologic de Transport Auto Targoviste” Str. I.E Florescu, Nr.
18.
5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre
- Contractul de finantare nr. 4103/27.03.2019
- Contractul de executie lucrari nr. 17861/ 29.05.2019;
6. Baza legală a proiectului de hotărâre:
- Legea educatiei nationale nr.1/2011
- Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019
7. Propunerea compartimentului de specialitate
Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea relocarii cu caracter
temporar a activitatilor Gradinitei cu Program Prelungit “Raza de Soare” din
Targoviste, respectiv pe perioada derularii contractului de executie lucrari, pentru
realizarea obiectivului de investitie
„ ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN
REABILITAREA,
MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI ECHIPAREA
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUGIT “RAZĂ DE SOARE”
DIN
TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” in incinta Liceului “Tehnologic de Transport
Auto Targoviste” Str. I.E Florescu, Nr. 18.
8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de
hotarare.
• asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a activităţii;
• desfăşurarea activităţii într-o locaţie care să corespundă exigenţelor,
standardelor şi reglementărilor în vigoare şi care să contribuie la alinierea
standardelor la nivelul Comunităţii Europene.
9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre
POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în
educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare, Obiectiv specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în

vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării
părinţilor pe piaţa forţei de muncă si Bugetul local.

10.Semnatura iniţiatorilor:

VICEPRIMAR,
Jr. Catalin RADULESCU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Dr. Silviana Ecaterina MARIN

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Aurel CIOBANU

BIROUL CONT. JURIDIC,
Jr. Adrian MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.
Jr. Ciprian STANESCU

Intocmit,
Ec. Simona IVASCU

