
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea angajării bugetare a valorilor prevăzute în proiectul  
SMIS 128943 - Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu-Neamț 

 
 Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ; 
 

     Având în vedere: 
- Cererea de finanțare pentru proiectul SMIS 128943 - Dezvoltare economică și 

socială în orașul Târgu-Neamț 
-  Solicitarea de clarificări nr. 2 primită de la OIR POS DRU Nord-Est, înregistrată cu nr. 7769  

din 19.06.2020; 
Ţinând cont de Referatul  de aprobare nr. 7.773 din 19.06.2020 înaintat de Primarul oraşului 

Târgu - Neamţ şi de Raportul de specialitate nr. 7.774 din 19.06.2020 al Biroului Planificare şi 
Implementare Proiecte  din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ; 
            Ţinând cont de avizele  comisiilor de specialitate ; 

    În temeiul  art. 129 alin (2) lit. ”b”, ale art.139 alin. (3), ale art. 196 alin.1 lit. „a”,  ale 
art.243  alin.(1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1. Se aprobă proiectul SMIS 128943 - Dezvoltare economică și socială în orașul 

Târgu-Neamț, proiect depus de solicitantul UAT Orașul Târgu-Neamț în parteneriat Școala 
Gimnazială „ION CREANGA” Târgu-Neamț și Asociația Căsuța cu Miracole Târgu-Neamț, în cadrul 
Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară: Dezvoltare locala plasata sub 
responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție: 9vi: Strategii de dezvoltare locala plasate sub 
responsabilitatea comunității. 

 
Art. 2. Se aprobă angajarea bugetară a valorilor prevăzute în proiect pentru solicitantul - 

UAT Orașul Târgu-Neamț în valoare totală de 3.946.082,08 lei, detaliată astfel: 
- Cheltuieli totale eligibile – 3.946.082,08 lei; 

- Cheltuieli totale nerambursabile – 3.899.668,44 lei; 

- Cheltuieli totale ajutor de stat – 1.625.400,00 lei 

- Cheltuieli totale contribuție proprie – 46.413,64 lei 

 

 

 

 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
Birou Planificare și Implementare Proiecte 
 
Data depunere avize/rapoarte:  

 
     Primar,                                        Secretar general, 
Harpa Vasilică                                 jr. Sabin Isabela 



 

 

Art. 3. Se aprobă angajarea bugetară a valorilor prevăzute în proiect pentru Partenerul 1 - 
Școala Gimnazială „ION CREANGA” Târgu-Neamț în valoare totală de 286.902,00 lei, detaliată 
astfel: 

- Cheltuieli totale eligibile – 286.902,00 lei; 

- Cheltuieli totale nerambursabile – 281.183,96 lei; 

- Cheltuieli totale contribuție proprie – 5.738,04 lei 

 
 

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Biroului Planificare şi 
Implementare Proiecte și Direcția Buget-Contabilitate. 

 
Art. 5. Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 

     Iniţiator,                                                                                    Avizează, 
 
                   Primar,                                                                           Secretar General oraș, 
             Harpa Vasilică                                                                         Jr. Sabin Isabela 
 
 
              Tehnoredactat, 
                      Amihăilesei Daniel 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 7.773 DIN 19.06.2020 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea angajării bugetare a valorilor prevăzute în proiectul  
SMIS 128943 - Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu-Neamț 

 
 

 
Proiectul smis 128943 - Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu-Neamț, a fost depus 

spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară: 
Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție: 9vi: Strategii de 
dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunității, de solicitantul UAT Orașul Târgu-Neamț 
în parteneriat Școala Gimnazială „ION CREANGA” Târgu-Neamț și Asociația Căsuța cu Miracole 
Târgu-Neamț. 

 
Obiective proiect 
Reducerea numarului de persoane apartinand comunitatii marginalizate din Orasul Targu Neamt, aflate 
in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, 
educatie, formare profesionala, asistenta sociala si imbunatatirea conditiilor de trai, in contextul 
mecanismului DLRC. 
 

Proiectul este propus spre finanțare și prin Solicitarea de clarificări nr. 2 primită de la OIR POS 
DRU Nord-Est, înregistrată cu nr. 7769  din 19.06.2020, se solicita hotărărea de consiliu local de 
angajare bugetară a valorilor prevăzute in proiect pentru solicitant si partenerul nr. 1, astfel: 

 
Angajarea bugetară a valorilor prevăzute în proiect pentru solicitantul - UAT Orașul Târgu-

Neamț în valoare totală de 3.946.082,08 lei, detaliată astfel: 
- Cheltuieli totale eligibile – 3.946.082,08 lei; 

- Cheltuieli totale nerambursabile – 3.899.668,44 lei; 

- Cheltuieli totale ajutor de stat – 1.625.400,00 lei 

- Cheltuieli totale contribuție proprie – 46.413,64 lei 

  

Angajarea bugetară a valorilor prevăzute în proiect pentru Partenerul 1 - Școala Gimnazială 
„ION CREANGA” Târgu-Neamț în valoare totală de 286.902,00 lei, detaliată astfel: 

- Cheltuieli totale eligibile – 286.902,00 lei; 

- Cheltuieli totale nerambursabile – 281.183,96 lei; 

- Cheltuieli totale contribuție proprie – 5.738,04 lei 

 
 

 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                          AVIZAT, 
Birou Planificare şi Implementare  Proiecte                               PRIMAR 
NR. 7.774 DIN 19.06.2020                                                              HARPA VASILICĂ 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea angajării bugetare a valorilor prevăzute în proiectul  
SMIS 128943 - Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu-Neamț 

 
 

 
Proiectul smis 128943 - Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu-Neamț, a fost depus 

spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară: 
Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție: 9vi: Strategii de 
dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunității, de solicitantul UAT Orașul Târgu-Neamț 
în parteneriat Școala Gimnazială „ION CREANGA” Târgu-Neamț și Asociația Căsuța cu Miracole 
Târgu-Neamț. 

 
Obiective proiect 
Reducerea numarului de persoane apartinand comunitatii marginalizate din Orasul Targu Neamt, aflate 
in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, 
educatie, formare profesionala, asistenta sociala si imbunatatirea conditiilor de trai, in contextul 
mecanismului DLRC. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1.– Dezvoltarea de servicii sociale si socio-medicale in cadrul comunitatii marginalizate din orasul 
Targu Neamt 
2. - Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 40 de elevi din comunitatea marginalizata prin 
programe tip “scoala dupa scoala” 
3. – Participarea la programe de ucenicie pentru 14 persoane din comunitatea marginalizata 
4.– Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 216 membri ai grupului tinta 
5. - 180 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la cursuri de calificare 
6. - 56 de membri ai grupului tinta vor avea un loc de munca in urma participarii la interventiile 
integrate din cadrul proiectului 
7.– Sprijinirea a 14 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri si crearea a cel putin 
14 locuri de munca in noile entitati economice 
8. - 2 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare care au ca scop implicarea comunitatii 
in problemele sociale locale. 
 

Proiectul este propus spre finanțare și prin Solicitarea de clarificări nr. 2 primită de la OIR POS 
DRU Nord-Est, înregistrată cu nr. 7769  din 19.06.2020, se solicita hotărărea de consiliu local de 
angajare bugetară a valorilor prevăzute in proiect pentru solicitant si partenerul nr. 1, astfel: 

 
Angajarea bugetară a valorilor prevăzute în proiect pentru solicitantul - UAT Orașul Târgu-

Neamț în valoare totală de 3.946.082,08 lei, detaliată astfel: 
- Cheltuieli totale eligibile – 3.946.082,08 lei; 

- Cheltuieli totale nerambursabile – 3.899.668,44 lei; 

- Cheltuieli totale ajutor de stat – 1.625.400,00 lei 

- Cheltuieli totale contribuție proprie – 46.413,64 lei 



  

Angajarea bugetară a valorilor prevăzute în proiect pentru Partenerul 1 - Școala Gimnazială 
„ION CREANGA” Târgu-Neamț în valoare totală de 286.902,00 lei, detaliată astfel: 

- Cheltuieli totale eligibile – 286.902,00 lei; 

- Cheltuieli totale nerambursabile – 281.183,96 lei; 

- Cheltuieli totale contribuție proprie – 5.738,04 lei 

 
 
 
 

Birou Planificare şi Implementare Proiecte,   Director economic, 
        Amihăilesei Constantin Daniel               Ec. Iosub Ecaterina 

 
 
 


