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                              SECRETARUL ORAŞULUI TÂRGU NEAMT 
SABIN ISABELA 

       PROIECT 

România 
Judeţul Neamţ 

Consiliul Local al Oraşului Târgu- Neamţ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului ,‚ Împreună! ’’ 

 
Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț, județul Neamț: 

Având în vedere Ghidul solicitantului al Programului Operaţional Capital Uman- Cod 
2014RO05M9OP001, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 
Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, 
durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, 
Obiective specifice:  

4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de 
servicii la nivelul comunității; 

4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta 
de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă; 

 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.  

     Ţinând cont de: 

-Legea nr. 292/2011 a Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

  -Strategia de Dezvoltare a serviciilor sociale a oraşului Tg. Neamţ pentru perioada 
2017-2020 aprobată prin H.C.L. nr. 15 din 31.01.2017; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ și  Raportul 
de specialitate al Direcției de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț  ambele înregistrate sub nr. 
3655  din  10.06.2019. 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. d, art. 45 alin.2, lit. a, d, 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  participarea Direcției  de Asistență Socială a orașului Târgu - 
Neamț în  calitate de solicitant, la depunerea  proiectului  „Împreună!” , în parteneriat cu     
Direcția Generală de Asistență  Socială și Protecția Copilului Neamț. 

Art. 2 Se aprobă  avizul de principiu în vederea încheierii Acordului  de parteneriat  
între Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu- Neamț și  Direcția Generală de Asistență  
Socială și Protecția Copilului Neamț . 

Art. 3. Direcţia de Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț  și  Direcția Generală de 
Asistență  Socială și Protecția Copilului Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4 Secretarul orașului Târgu-Neamț va asigura publicitatea și comunicarea 
prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
NR.CRT FUNCTIA NUMELE SI 

PRENUMELE  
DATA  SEMNATURA 

1 Initiator:Primarul 
orasului Târgu Neamt 

Harpa Vasilica 10.06.2019  

2 Vizat:  Director executiv 
Direcția de Asistență 
Socială a orașului Târgu 
– Neamț 

Buduroi 
Emanuel  

10.06.2019  

2 Întocmit Tataru Farmuș 
Maria  

10.06.2019  

 
                                                      

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Tîrgu Neamț                                                                 

Nr.1761din 10.06.2019                                   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,‚ Împreună! ’’ 

 
 

Proiectul ,, Împreună ”   va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014-2020 - Cod 2014RO05M9OP001, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului 
la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii 
sociale de interes general, Obiective specifice:  

4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de 
servicii la nivelul comunității; 

4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta 
de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă; 

 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea de programe de 
identificare și monitorizare a 226  de copii aflați în risc de separare de familie din județul 
Neamț precum și implementarea de măsuri de acompaniere pentru copii și părinți (activitati 
de consiliere pentru  parinti si copii - sociala, psihologica, juridica, medicala). 

.Obiective specifice: 
 

OS1: Identificarea şi monitorizarea a 226 de copii aflaţi în risc de separare de familie 
din Tg. Neamţ şi comunele limitrofe şi implementarea de măsuri de acompaniere pentru 
copii şi părinţii acestora prin furnizarea de servicii integrate precum consiliere psiho-
sociala,consiliere juridica, servicii medicale, stomatologice şi prin acordarea de sprijin 
material. 

OS2: Crearea unei reţele de parteneri în vederea sprijinirii copiilor aflaţi în risc de 
separare de familie din Tg. Neamţ şi comunele limitrofe, derularea a 12 ateliere de lucru si a 
4 campanii in vederea informarii şi educarii opiniei publice privind rolul părinţilor în 
educarea copiilor, în vederea creşterii responsabilităţii sociale şi promovarea initiaţivelor de 
voluntariat pentru diminuarea riscurilor, depistării precoce a situaţiilor de risc care pot 
determina separarea copilului de parinţii săi. 

Grup țintă: 

   226 Copii expuși riscului de separare de familie din județul Neamț 
 
 
 
 



Activități: 

1. Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de 
separare de familie 
1.1. Definirea metodologiei de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de 
separare de familie 
1.2. Organizarea si efectuarea procesului de identificare și monitorizare a copiilor aflați în 
risc de separare de familie 
1.3. Derularea campaniilor periodice de informare si educare 
2. Crearea de retele de parteneri 
2.1 Experimentarea unor noi relații de tip contractual între furnizorii publici de servicii 
sociale acreditați și/sau furnizorii privați de servicii sociale acreditați și partenerii 
comunitari 
2.2 Organizarea de ateliere de lucru consultative cu partenerii atrasi si membrii comunitatii 
in vederea demararii de actiuni specifice in vederea diminuarii riscului de separare a 
copilului de familie 
2. Acompanierea copiilor expusi riscului de separare de familie 
2.1 Desfasurarea de activitati de consiliere pentru  parinti si copii (sociala, psihologica, 
juridica, medicală) 
2.2 Acordarea de sprijin material 
2.3 Desfasurarea de servicii medicale si stomatologice dedicate grupului țintă 
3 Management de proiect 
31. Management de proiect 
3.2 Activitati aferente cheltuielilor indirecte 

   3.3 Activitati aferente cheltuielilor indirecte 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul 
„Împreună !”. 

Director executiv 
Buduroi Emanuel 

 
          
 
 

Compartiment Financiar-Contabil,                                                  
Tataru  FarmusMaria                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU- NEAMŢ  

 - PRIMAR - 

 Nr. 1761 din 10.06.2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,‚ Împreună! ’’ 

 
 

Proiectul ,, Împreună ”   va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014-2020 - Cod 2014RO05M9OP001, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului 
la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii 
sociale de interes general, Obiective specifice:  

4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de 
servicii la nivelul comunității; 

4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta 
de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă; 

 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea de programe de 
identificare și monitorizare a 226  de copii aflați în risc de separare de familie din județul 
Neamț precum și implementarea de măsuri de acompaniere pentru copii și părinți (activitati 
de consiliere pentru  parinti si copii - sociala, psihologica, juridica, medicala). 

 

Solicitant: Direcția de Asistență Socială a Orașului Târgu- Neamț 

 

 

 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ                                           

 

                  

 
 
 
 


