
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării proiectului  

”ACASĂ – Alături de copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” 
 
 

 Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ; 
 

     Având în vedere: 
- Adresa Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț nr. 937/04.03.2021 înregistrată 

la Primăria orașului Târgu-Neamț cu nr. 05.03.2021; 
-  Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 –Educaţie şi competenţe, 

Prioritatea de investiție 10.i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului 
egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non 
formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Componentă 1 - Apel : POCU/784/6/24/ 
Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3,  proiectul „ACASĂ - 
Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, cod SMIS 139521; 

Ţinând cont de Referatul  de aprobare nr. 3436 din 17.03.2021 înaintat de Primarul oraşului 
Târgu - Neamţ şi de Raportul de specialitate nr. 3437 din 17.03.2021 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 implementarea proiectului SMIS 139521 – ”ACASĂ - Alături de Copii prin 
Acțiuni de Sprijin Avansat!” de către Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț, în calitate 
de lider, având ca partener Județul Neamț. 

 
Art. 2. Se aprobă credite de angajament în bugetul Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” 

Târgu-Neamț a cofinanțării/contribuției proprii în cuantum de 61.674,58 lei incluisv TVA necesară 
proiectului ”ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!”, în perioada 2021-2022. 

   
Art. 2. Se aprobă credite bugetare de 40.000 de lei în bugetul aferent anului 2021, restul 

cofinanțării urmând a fi asigurat din bugetul anului 2022; 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                              

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3                                                                                                                                           

Direcţiei/Serviciului/Compartimentului: 

__________________________________________ 

Data depunere avize/rapoarte:__________/________ 

 

        Primar,                         Secretar general UAT, 

Harpa Vasilică                     Jr. Sabin Isabela 



 
Art. 3. Se aprobă desemnarea Directorului Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” Târgu-

Neamț, să semneze contractul de finanțare, anexele aferente, documentele necesare contractării și 
implementării proiectului ”ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” 

 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al orașului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului 
județului Neamț, se depune în format electronic, pe pagina de internet 
www.primariatarguneamt.ro, în subeticheta ”CONSILIUL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului 
Local”. 

 
 
 

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



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR.  3436 DIN 17.03.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea implementării proiectului  
”ACASĂ – Alături de copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” 

 
 

Având în vedere adresa Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” înregistrată cu nr. 2905 din data 

de 05.03.2021 prin care ni se aduce la cunoştinţă propunerea de finanţare de către Colegiului Naţional 

“Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ, în calitate de lider, având ca partener Judeţul Neamţ, în cadrul 

Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 –Educaţie şi competenţe, 

Prioritatea de investiţie 10.i: Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea 

accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de 

învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare, Componentă 1 - 

Apel : POCU/784/6/24/ Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operaţiune compozită OS 6.2, OS 

6.3, proiectul „ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!”, cod SMIS 139521, este 

necesară adoptarea unei hotărâri a plenului Consiliului Local, care să cuprindă următoarele: 

- Aprobarea implementării proiectului „ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin 

Avansat!”  de către Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ, în calitate de lider; 

- Aprobarea asigurării în bugetul Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” a 

cofinanţării/contribuţiei proprii în cuantum de 61.674,58 lei inclusiv TVA necesare proiectului 

„ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!”; 

- Alocarea sumei de 40.000 de lei din bugetul afferent anului 2021, restul cofinanţării urmând a 

fi asigurat din bugetul anului 2022; 

- De asemenea Directorul Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ, să semneze 

contractul de finanţare, anexele aferente, documentele necesare contractării şi implementării 

proiectului „ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!”; 

 

 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                          AVIZAT, 
Birou Planificare şi Implementare  Proiecte                               PRIMAR 
NR.  3437  DIN   17.03.2021                                                          HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea implementării proiectului  
”ACASĂ – Alături de copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!” 

 
 
 Proiectul „ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!” a fost propus pentru 

finanţare de către COLEGIUL NATIONAL „ŞTEFAN CEL MARE” Târgu Neamţ, având ca partener 

JUDETUL NEAMT, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 –

Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţie 10.i: Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar 

timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi 

formare, Componentă 1 - Apel : POCU/784/6/24/ Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ 

Operaţiune compozită OS 6.2, OS 6.3, proiectul „ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin 

Avansat!”, cod SMIS 139521 

Obiectivul general al proiectului este reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi 

promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar,primar şi secundar de calitate pentru 270 de 

prescolari si elevi cu parintii plecati la munca in strainatate, cu varste cuprinse intre 3-16 ani, din 3 

scoli din judetul Neamt, prin masuri integrate educationale si sociale, precum si prin activitati de 

educatie parentala si consiliere sociala dedicate celor 200 părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii 

cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

 OS1. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii şi măsuri integrate constând din programe de suport 

educaţional, consiliere şi îndrumare, ateliere pentru dobândirea de competenţe TIC, tabere şcolare, 

ajutor financiar pentru un număr de 270 copii/elevi, înscrişi la Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Tg 

Neamţ, Şcoala Gimnazială nr. 1 comuna Răuceşti, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) 

Tg. Neamţ în vederea stimulării participării la educaţie şi prevenire a fenomenului de părăsire timpurie 

a şcolii. În cadrul proiectului vor beneficia de serviciile şi măsurile integrate: 10 preşcolari, 42 elevi 

din învăţământul primar, 45 de elevi din învăţământul gimnazial, 173 din învăţământul secundar 

superior, dintre care 192 de copii din mediul rural (71.11%),32 roma (11.85%),10 copii cu 

CES/dizabilităţi (3.7%)  



 OS2. Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de consiliere socială şi educaţie parentală pentru un 

număr de 200 de părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 

selectaţi dintre reprezentanţii celor 270 de copii/elevi din grupul ţintă.  

 OS3. Desfăşurarea a 4 campanii regionale de informare şi conştientizare şi dezvoltarea unei 

reţele de parteneri şcoală-autorităţi şi instituţii locale-ONG-uri-comunitate în vederea reducerii 

efectelor migraţiei asupra copiilor, a identificării,protecţiei şi monitorizării copiilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate, precum şi în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectiva 

instituţională şi financiară. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 4.743.483,46 lei, din care buget alocat Colegiului Naţional 

“Ştefan cel Mare” 3.088.727,66 lei. Pentru implementarea proiectului este necesară o contribuţie 

proprie a Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” în cuantum de 61.674,58 lei. Proiectul are o durată de 

30 luni, începând cu data semnării contractului de finanţare. 

Proiectul propus a fost selectat pentru finanţare. Prin scrisoarea privind demararea procesului 

de contractare nr. 3276/02.03.2021, Organismul Intermediar Regional P.O.S. D.R.U. Regiunea Nord – 

Est a solicitat transmiterea în sistemul MySMIS a documentelor necesare contractării. Având în vedere 

cele de mai sus şi ţinând cont de competenţele pe care le are Oraşul Tărgu Neamţ în conformitate cu 

prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI pentru apelul de proiecte menţionat, este necesară 

adoptarea unei hotărâri a plenului Consiliului Local, care să cuprindă următoarele: 

- Aprobarea implementării proiectului „ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin 

Avansat!”  de către Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ, în calitate de lider; 

- Aprobarea asigurării în bugetul Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” a 

cofinanţării/contribuţiei proprii în cuantum de 61.674,58 lei inclusiv TVA necesare proiectului 

„ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!”; 

- Alocarea sumei de 40.000 de lei din bugetul aferent anului 2021, restul cofinanţării urmând a fi 

asigurat din bugetul anului 2022; 

- De asemenea Directorul Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ, să semneze 

contractul de finanţare, anexele aferente, documentele necesare contractării şi implementării 

proiectului „ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de Sprijin Avansat!”; 

 
 
 

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

 
 
 


