
 

 

 

 

ROMANIA 

Judeţul Neamţ 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 

 

HOTĂRÂREA 

 

 

 
                                                      nr. 219 din 20 noiembrie 2020 

Privind aprobarea Proiectului „E-school call center” și a bugetului aferent  

           Consiliul local al oraşului Târgu-Neamţ 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

Având în vedere prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 198 din 18.11.2020, înaintat de Primarul oraşului 

Târgu-Neamţ şi Raportul de Specialitate întocmit de Casa Culturii „Ion Creangă”, înregistrat cu nr. 199 din 

18.11.2020;  

În temeiul art.129 alin (2), lit.d, alin. (7) lit.a şi d, şi ale art.139 alin (2), din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

 

               Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre : 

 
Art. 1 – Se aprobă Proiectul „E-school call center” și bugetul  aferent, conform anexelor 1 și 2, la prezenta 

hotărâre, parte integrantă a acesteia; 
Art. 2 - Primarul orașului Târgu-Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentele 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului și prin serviciile publice din subordinea Consiliului Local al 

orașului Târgu-Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

unității administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, 

prefectului județului Neamț, se depune în format electronic la pagina de internet 

www.primariatarguneamt.ro, în subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului 

Local”. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

   Aciocarlanoae Andrei                                                        SECRETARUL GENERAL UAT,                                         

                                                                                                             C.j. Isabela Sabin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primariatarguneamt.ro/


 

CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII 

 

PROCEDURA DE VOT 

UTILIZATĂ: 

DESCHIS  SECRET 

 
 

 

prin ridicarea mâinii 

 

 

prin apel nominal 

Hotărâre cu caracter normativDA/NU  da Hotărâre cu caracter individual   DA/NU nu 

0.a. 

Hotărâre care se 

adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în 

funcţieDA/NU 
 

Se înscriu 

numărul de 

voturi 

determinat 

Potrivit 

majorităţii 

necesare: 

0 

0.b. Majorităţii consilierilor locali în funcţieDA/NU  da 10 

0.c. MajorităţiiconsilierilorlocaliprezenţiDA/NU   

0 

1. Numărul consilierilor locali potrivit legii 19 

2. Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şirând 2=rând 5+6+7+8+9+10) 19 

3. Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4) 10 

4. Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şi rând 4 = rând 5+6+7+10) 18 

5. Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 18 

6. Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) 
Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile 

„CONTRA” 

0 

7. Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 

0) 

0 

8. Numărul consilierilor locali absenti motivat 1 

9. Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat 0 

10. Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie 

prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă 

dezbaterii consiliului local, respectiv: 

0 

  

NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votul 

acestuia.  

2. dacă la rândul 10 nu estenici un consilier local în această situaţie se trece „zero” iar pe rândul corespunzător nominalizării 

consilierilor locali respectivi, se menţionează „nu este cazul”. 

* Semnătura secretarului oraşului sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate 

al primarului oraşului căruia i s-a stabilit ca atribuţie efectuarea acestor proceduri. 

 

                 

 

 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI 

Nr. 218 din 20.11.2020 

Nr. 

crt. 
OPERAŢIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 20.11.2020  

2 Comunicarea către Primar2)       .11.2020  

3 Comunicarea către prefectul judeţului3)       .11.2020  

4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5)   

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4+5) 

  

6 Hotărârea devine obligatorie6)şi produce 

efecte juridice7) 

  

Extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
1)Art.139alin(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 
2) art 197 alin(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului 
3) art.197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la 

art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respective emiterii. 
4) art 197 alin(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publicăşi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
5) art.199alin(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile 

de la data comunicării oficiale către prefect 
6)art.198alin(1) Hotărârile cu caracter normative devin obligatorii de la data aduceriilor la cunoştinţă publică. 
7)art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adreseaza 

 

X x 



ANEXA nr.1 la HCL nr. 219/20.11.2020 

 

Proiect „E-school call center” 

 

Argument 

Contextul pandemic a pus școala în fața unei noi provocări: desfășurarea online a activităților 

didactice, cu implicații nu doar la nivelul cadrelor didactice, dar și a elevilor și părinților. 

Experiența martie-iunie a scos la iveală o serie de probleme. Deși au trecut atâtea luni, acestea sunt în 

continuare de actualitate: 

- Părinții care nu au timp să ofere sprijin copiilor în efectuarea temelor; 

- Părinții care sunt depășiți de cerințele actualului sistem de educație (abordare, metode de lucru, 

algoritmi de rezolvare, etc.), chiar dacă au timp; 

- Părinții care nu se mai pot baza pe sprijinul învățătorului de la clasă oferit în cadrul programelor 

afterschool, nemai existând timp sau disponibilitate pentru acestea; 

- Noutatea adusă de utilizarea platformelor educaționale online (Classroom, Zoom, Meet, etc.), atât 

pentru părinți cât și pentru elevi, ridicând probleme de pași de conectare, pași pentru încărcarea 

temelor; 

- Elevi care acuză neclarități în înțelegerea noilor conținuturi predate online și, ulterior, nesiguranță 

sau descurajare în efectuarea aplicațiilor propuse ca temă, aici intervenind mai mulți factori: 

- Predarea online nu asigură un feedback imediat și clar asupra gradului de înțelegere a noii 

materii de către elevi, lipsește comunicarea nonverbală de la nivelul clasei; prin urmare cadrul 

didactic nu știe unde să insiste, iar elevul se trezește cu neclarități; 

- Timpul în online trece foarte repede, se pierde mult timp pentru deschidere/închidere 

microfoane, conectare/reconectare, bruiaj, ceea ce diminuează timpul de predare-învățare și, 

eventual, clarificare; 

- Pierderea din vedere, de către cadrul didactic, a unor elevi, căci, oricât ar încerca cineva să-i 

solicite pe toți și să-i interogheze cu privire la înțelegerea materiei, orice intrare/ieșire a unui 

coleg schimbă poziționarea elevilor pe ecran și e foarte dificil de ținut o evidență; 

- Utilizarea tablelor virtuale întrerupe, de asemenea, contactul vizual cu toți elevii, în cel mai 

fericit caz 3-4 dintre ei rămânând în atenția cadrului didactic. 

Ținând cont de aceste aspecte, dar respectând și măsurile de distanțare fizică cu care vin scenariile 

galben și roșu, fie la nivel de localitate, fie la nivel de școală de pe raza localității, propunem un program 

de consiliere a elevilor, de tipul call center. 

Scop: „Vrem să fim acolo când un elev are nevoie de ajutor; neclaritățile aduse de contextul de mai 

sus, și nu numai, nu trebuie să-l tulbure, să-l agite sau să-l descurajeze în a-și face temele, cineva e pregătit să 

îl ajute”. 

Modalități de realizare: 

- Elevul care are nevoie de ajutor accesează un număr de telefon pus la dispoziție și promovat în cadrul 

programului; 

- Dacă linia e ocupată poate trimite în prealabil un mesaj pe Whatsapp sau SMS, cu eventuala 

problemă, urmând să fie contactat când linia e liberă; 

- Dacă e cazul de explicații complexe, care necesită demonstrații suplimentare la tabla virtuală, se 

poate, în urma convorbirii telefonice, transmite un link și a intra pe o platformă cu care elevul e deja 

familiarizat 



- Dacă e vorba de un elev care locuiește aproape și nu are acces la mijloacele tehnice adecvate se 

asigură suport la sediul Casei Culturii „Ion Creangă”, față în față. 

Obiective: 

- Oferirea de explicații suplimentare atunci când materia predată online nu e clară, din diverse motive, 

mai ales de conectare. 

- Facilitarea înțelegerii noilor conținuturi atunci când predarea presupune transmiterea unui plan, a 

unei schițe pe Whatsapp sau prin SMS, dar sunt probleme de descifrare (e maniera în care s-a lucrat 

mult la nivelul orașului în perioada martie-iunie, fie pentru că școlile nu au avut platformele pregătite, 

fie pentru că unii elevi erau prea mici sau nu aveau mijloacele tehnice necesare, lucruri valabile și 

acum). 

- Oferirea suportului în căutarea informațiilor la anumite discipline care presupun realizarea de proiecte 

(recomandări surse scrise, motoare de editare, etc.). 

- Indicarea unor pași, algoritmi, metode care să-i ajute în rezolvarea unei teme la care întâmpină 

dificultăți sau dovedesc nesiguranță; după rezolvarea conform indicațiilor, elevul poate primi un 

feedback, dacă alege să posteze tema finală pe Whatsapp. 

- Ajutor în încărcarea temelor pe platforme.  

Grup țintă: - elevi ai ciclului primar 

Materiale (pe viitor dacă programul se dovedește eficient): - 2 telefoane mobile, laptop și imprimantă / 

multifuncțională  

Feedback proiect: - numărul solicitărilor, înregistrat în jurnalul telefonului (apeluri, SMS-uri, solicitări 

Whatsapp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXA nr.2 la HCL nr. 20.11.2020 

 

 

 

 

 

BUGETUL aferent 

Proiectului „E-school call center”  
 

 
Onorarii cadre didactice lunar          - 2.000 lei 

2 persoane   

4 ore /zi x 14 zile (decembrie) = 56 ore x 18 lei = 1000 lei/persoana 

     

        Valoare totală buget: 2.000 lei 

 

 

 

 

 


