AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu”
din Târgoviște în vederea realizării obiectivului: „Îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi
echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgovişte,
Jud. Dâmboviţa”
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii
august 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28740/25.08.2021, 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. 28741/25.08.2021, 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;
▪ Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Contractul de finanțare nr. 6649/16.02.2021;
▪ Contractul de execuție lucrări nr. 7789/05.03.2021;
▪ 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, cu modificările și completările ulterioare;
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
”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea,
modernizarea şi echiparea şcolii gimnaziale “Tudor Vladimirescu” din
Târgovişte, jud. Dâmboviţa”, după cum urmează:

▪ 7 clase ciclul primar în incinta Şcolii Gimnaziale “Paul Bănică” Târgoviște,
după amiază;
▪ 6 clase ciclul primar step by step în incinta Şcolii Gimnaziale “Radu cel Mare”
Târgoviște, dimineața;
▪ 2 clase ciclul primar în incinta Şcolii Gimnaziale “Radu cel Mare” Târgoviște,
după amiază;
▪ 2 clase ciclul primar step by step în incinta Liceului Tehnologic “Constantin
Brâncoveanu” Târgoviște, dimineața;
▪ 12 clase ciclul gimnazial în incinta Liceului Tehnologic “Constantin
Brâncoveanu” Târgoviște, după amiază.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă 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 de investitii „ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
PRIN EXTINDEREA REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII
GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” se
regaseste in lista obiectivelor de investitii aferente Municipiul Târgoviște finantat prin Programul
Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Operatiunea B conform Contractului de finantare nr.
6649/16.02.2021.
Municipiul Targoviste a incheiat contractul de executie lucrari nr. 7789/05.03.2021 si a fost
dat ordinul de incepere a lucrarilor nr. 10512/25.03.2021.
In acest sens, pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare in siguranta, se propune relocarea
cu caracter temporar a activitatilor scolii.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii unei Hotarari de
Consiliu Local pentru aprobarea relocarii cu caracter temporar a activitatilor Şcolii Gimnaziale
“Tudor Vladimirescu” din Targoviste, in vederea realizarii obiectivului de investitie
„ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE “TUDOR
VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA”:

- 7 clase ciclul primar în incinta Şcolii Gimnaziale “Paul Banica” Targoviste, dupa amiaza;
- 6 clase ciclul primar step by step în incinta Şcolii Gimnaziale “Radu cel Mare” Targoviste,
dimineata;

- 2 clase ciclul primar în incinta Şcolii Gimnaziale “Radu cel Mare” Targoviste, dupa amiaza;
- 2 clase ciclul primar step by step in incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brancoveanu”
Targoviste, dimineata;

- 12 clase ciclul gimnazial in incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brancoveanu” Targoviste,
dupa amiaza.
DIRECTOR EXECUTIV Adj.
Jr. Ciprian STANESCU

Nr. ................/.......................

Aprobat
Primarul Municipiului Targoviste,
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea relocarii activitatilor Şcolii Gimnaziale “TUDOR VLADIMIRESCU” din
Târgoviste in vederea realizarii obiectivului :
„ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE
“TUDOR VLADIMIRESCU” 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
Şcoala Gimnaziala „Tudor Vladimirscu” a fost construita in perioada anilor 1973-1974.
Aceasta este un ansamblu compus din doua cladiri: scoala cu regim de inaltime parter, etaj 1 si
etaj 2 si sala de sport cu regim de inaltime parter.
Scoala nu a fost inclusa in niciun program de reabilitare de la infiintare si pana astazi.
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare
Principala problemă a învăţământului românesc este infrastructura, atât cea materială (starea
precară a clădirilor, numărul insuficient de spaţii de învăţământ adecvate, lipsa dotărilor
corespunzătoare), cât şi cea „umană” (lipsa programelor de formare continuă şi de pefecţionare a
cadrelor didactice). De aceea, este absolut necesar ca investiţiile în infrastructura educaţională să
devină o prioritate, mai ales în ceea ce priveşte modernizarea infrastructurii aferentă
învăţământului preuniversitar - ca etapă fundamentală în procesul de formare a forţei de muncă.
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 vine în întâmpinarea problemelor identificate
la nivelul sistemului de învăţământ din România, creând – prin investiţiile pe care le finanţează premisele îmbunătăţirii calităţii în educaţie şi dezvoltării capitalului uman.
Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare
sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul
lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Oportunitatea lansării acestui tip de finanţări vine în întâmpinarea necesităţilor sistemului
educaţional care se confruntă, în cele mai multe cazuri, cu o infrastructură şi dotare
necorespunzatoare şi/sau incomplete desfăşurării procesului de învăţământ.
Obiectivul de investitii „ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN
EXTINDEREA REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII
GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” se
regaseste in lista obiectivelor de investitii aferente Municipiul Târgoviște finantat prin Programul
Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Operatiunea B conform Contractului de finantare nr.
6649/16.02.2021.
Municipiul Targoviste a incheiat contractul de executie lucrari nr. 7789/05.03.2021 si a
fost dat ordinul de incepere a lucrarilor nr. 10512/25.03.2021.
In acest sens, pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare in siguranta, se propune relocarea
cu caracter temporar a activitatilor scolii.
5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre
- Contractul de finantare nr. 6649/16.02.2021
- Contractul de executie lucrari nr. 7789/ 05.03.2021;
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 Şcolii Gimnaziale “TUDOR VLADIMIRESCU” Targoviste, respectiv pe perioada
derularii contractului de executie lucrari, pentru realizarea obiectivului de investitie
„ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE “TUDOR
VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” :

- 7 clase ciclul primar în incinta Şcolii Gimnaziale “Paul Banica” Targoviste, dupa amiaza;
- 6 clase ciclul primar step by step în incinta Şcolii Gimnaziale “Radu cel Mare” Targoviste,
dimineata;

- 2 clase ciclul primar în incinta Şcolii Gimnaziale “Radu cel Mare” Targoviste, dupa amiaza;

- 2 clase ciclul primar step by step in incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brancoveanu”
Targoviste, dimineata;

- 12 clase ciclul gimnazial in incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brancoveanu” Targoviste,
dupa amiaza.
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 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de
investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de
părăsire timpurie a sistemului si Bugetul local.

10. Semnatura iniţiatorilor:

VICEPRIMAR,
Jr. Catalin RADULESCU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Dr. Silviana Ecaterina MARIN

DIRECTOR EXECUTIV Adj.,
Jr. Ciprian STANESCU

BIROU CONTENCIOS JURIDIC
Jr. Adrian MOCANU / Jr.Elena MUDAVA

