
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea proiectului „Şcoala lecturii continuă” şi cofinanţarea acestuia 

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  

Având în vedere anunţul de lansare a apelului de proiecte culturale sesiunea II/2018 precum şi 

ghidul solicitantului aferent publicat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional, precum și 

contractul de finanțare nr. P 1627/12.iunie 2018; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ înregistrată sub nr. 

8529 din 18.06.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul 

Primăriei oraşului Tg. Neamţ înregistrat sub nr. 8531 din 18.06.2018; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. e, art. 45 alin.2, lit. a, f şi ale art. 115, alin. 1, lit. b) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Şcoala lecturii continuă”, depus spre finanţare către 

Administraţia Fondului Cultural Naţional, aria Promovarea Culturii Scrise, de către Casa Culturii „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ în parteneriat cu Biblioteca orăşenească.  

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Şcoala lecturii continuă”, în sumă de 58.510 
lei. 

Art. 3. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru proiectul 

„Şcoala lecturii continuă”, în sumă de 7.400 lei. 
Art. 4. Compartimentul Dezvoltare Locală şi Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei 

oraşului Tîrgu Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor 

şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Compartimentului Administraţie Publică Locală. 

 

 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
               C.j. Ţuţu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR.  8529 DIN 18.06.2018 
 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea proiectului ”Şcoala lecturii continuă” şi cofinanţarea acestuia 

 

 
Având în vedere ghidul de finanţare publicat de către Administraţia Fondului Cultural 

Naţional în cadrul concursului de proiecte culturale sesiunea II/2018, Casa Culturii „Ion Creangă” 

Tg. Neamţ, în parteneriat cu Biblioteca Orăşenească a elaborat proiectul „Şcoala lecturii continuă”, 

proiect care are ca scop promovarea lecturii în spaţiul public şi petrecerea timpului liber în compania 

cărţilor . 

Valoarea totală a proiectului: 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

 Valoarea totală a proiectului,  58.510 lei 
1. Contribuţie Casa Culturii “Ion Creangă” 

Tg. Neamţ 
7.400 lei 

2. Contribuţia A.F.C.N 51.110 lei 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintez spre analiză şi aprobare proiectul 

“Şcoala lecturii continuă” precum şi cofinanţarea acestuia din bugetul local. 

 

 

 

 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                            AVIZAT 
Compartiment Dezvoltare Locală                              PRIMAR, 
NR.  8531 DIN 18.06.2018                          HARPA VASILICĂ                                                                      
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea proiectului ”Şcoala lecturii continuă” şi cofinanţarea acestuia 

 
 

Proiectul „Şcoala lecturii continuă” a fost depus spre finanţare la Administraţia Fondului 

Cultural Naţional în cadrul concursului de proiecte culturale sesiunea II/2018, aria tematică – 

Promovarea Culturii Scrise, fiind aprobat spre finanțare prin contractul nr. P 1627/12.06.2018. 

 

Scopul proiectului cultural este acela de a promova lectura în spaţiul public şi petrecerea 

timpului liber în compania cărţilor. 

Obiectiv general: Stimularea interesului pentru lectură pentru tinerii cu vârsta între 7-14 ani; 

Obiective specifice: 

• Crearea unui cadru organizat de întâlnire a creatorilor cu cei ce consumă cultură de calitate 

• Stimularea şi motivarea copiilor prin acordarea unor stimulente de orice natură (premii, 

diplome, titluri onorifice) 

• Stimularea tinerelor talente care se vor putea remarca în cadru organizat, festiv şi deschis şi 

care vor avea posibilitatea să intre în contact direct cu oameni de cultură şi să dialogheze cu 

aceştia într-un mediu propice 

• Dezvoltarea ideii de literatură şi implicit de cultură prin lectură, şi importanţa acordată 

lecturii. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 58.510 lei din care : 

- 51.110 lei finanţare nerambursabilă AFCN ; 

- 7.400 lei cofinanţare Casa Culturii “ Ion Creangă”  Tîrgu Neamţ; 

În cadrul proiectului se doreşte continuarea activităţilor specifice clubului de lectură 

pentru tineri cu vârsta între 7 şi 14 ani, club care a fost amenajat în incinta Casei Culturii „Ion 

Creangă” Tg. Neamţ. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 5 luni (mai – septembrie 2018). 

Activităţile proiectului au fost gândite astfel încât proiectul să fie implementat în condiţii optime. 

Prima activitate este constituirea echipei de implementare a proiectului (Manager proiect, asistent 

manager proiect, responsabil activităţi de comunicare-informare şi responsabil financiar) precum 

şi identificarea colaboratorilor (profesori, actori, scriitori, etc.). Următoarea activitate este cea de 

publicitate si promovare a proiectului care se va desfăşura pe toată perioada proiectului. A treia 

activitate este cea de constituire a grupului de tineri. Vor fi informate toate şcolile din oraş cu 

privire la acest proiect, precum şi asupra activităţilor desfăşurate. După constituirea grupului ţintă 

vor fi desfăşurate activităţi de lectură specifice tinerilor, activităţi ce vor fi coordonate de către 

profesori colaboratori: organizareaunor ateliere pe diverse teme (bandă desenată, actorie pentru 

cititori, teatru cu umbre, jurnalist de poveste, ilustraţie creativă, poveşti pe muzică, scenografie, 

povestiri cu final neaşteptat), lecturare de texte literare, identificarea personajelor poveştii 

lecturate, descrierea personajelor favorite, vizionare de filme, realizarea de desene cu scene din 

poveştile lecturate, crearea unui album, jocuri de rol, etc. O altă activitate se referă la lectura în 

spaţii neconvenţionale. Tinerii se vor deplasa la case memoriale (Ion Creangă, Veronica Micle, 

Nicolae Labiş de la Mălini, Vasile Alecsandri de la Mirceşti şi Mihai Eminescu de la Ipoteşti), 

spaţii de joacă, grădini publice. La casele memoriale vor fi invitaţi actori, scriitori pentru copii, 

etc, care vor lectura din operele literale. Spre finalul proiectului vor fi organizate concursuri cu 



premii: lectura unui text şi înţelegerea lui, desene după text, interpretarea unui rol după un text 

personalizat, crearea unor obiecte handmade. Se va organiza un workshop, scopul acestei activităţi 

fiind acela de a oferi tinerilor posibilitatea întâlnirii cu personalităţi culturale din mediul literaturii 

pentru copii Ultima activitate este cea de evaluare şi monitorizare a proiectului, echipa de proiect 

întâlnindu-se periodic pentru evaluarea progreselor proiectului şi monitorizarea activităţilor 

propuse. 
 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul 

“Şcoala lecturii continuă” precum şi cofinanţarea acestuia din bugetul local. 
 

 

 

 

 

 

Compartiment Dezvoltare Locală,                                   Direcţia Buget, Contabilitate 
        Ing. Amihăilesei Daniel                                                     Ec. Iosub Ecaterina 
 
 
 
 

Serviciul juridic contencios, 
 


