ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
PROIECT DE HOTARARE
privind disponibilitatea resurselor proprii si a membrilor echipei de management a
proiectului “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH “ – “Scoli sigure si
moderne pentru tineri “

-

Consiliul Local Murfatlar întrunit in şedinţa ordinara azi, 21.12.2011;
Vazand:
Proiectul de hotărâre si expunerea de motive prezentate de primarul oraşului Murfatlar;
Raportul compartimentului de specialitate;
Avizul comisiei nr.l , 2 si 3 din cadrul Consiliului Local Murfatlar;
Avizul de legalitate al secretarului;

In conformitate cu prevederile art.36 al.1 si al.2 , lit b, al.4 , lit.a si al.7 , lit.c , art.45 , art.115 al. 1, lit.b
din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata in anul 2007 , Consiliul local Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art. l - Se aproba cuantumul valorii de 2,18% cofinantare din suma totala aferenta Partener Consiliul Local Murfatlar
, conform bugetului aprobat de Comitetul Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007 –
2013.
Art.2 - Se aproba participarea ca membrii in echipa de implementare a proiectului “ Scoli sigure si moderne pentru
tineri “ - “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH ” a urmatoarelor persoane :
Reprezentant al autoritatii publice locale in relatia cu scolile – Cojocaru Gheorghe
Profesor de engleza –
Economist –
Asistent Manager –
Specialist IT –
Conform CV – urilor atasate la Cererea de finantare.
Art. 3 - Consiliul Local se obliga sa asigure sursele de finantare necesare derularii proiectului pana la rambursarea
acestora de catre Autoritatea de Management .
Art. 4 - Hotararea Consiliului Local nr. ____/21.12.2011 privind aprobarea participarii Consiliului

Local Murfatlar la proiectul “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH ”- “ Scoli
sigure si
moderne pentru tineri “ se modifica in mod corespunzator .
Art. 5 - Secretarul oraşului va comunica prezenta Institutiei Prefectului – Judetul
Constanta, Primarului orasului Murfatlar, precum si factorilor interesaţi.

Prezenta a fost adoptata cu …......….. voturi pentru, ……...….. abtineri,
……........….vot impotriva.
PRESEDINTE,

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA
INITIATOR,
PRIMAR,
COJOCARU GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
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ORAS MURFATLAR

HOTARAREA
NR. 134 Din 21.12.2011
privind disponibilitatea resurselor proprii si a membrilor echipei de management a
proiectului “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH “ – “Scoli sigure si
moderne pentru tineri “

-

Consiliul Local Murfatlar întrunit in şedinţa ordinara azi, 21.12.2011;
Vazand:
Proiectul de hotărâre si expunerea de motive prezentate de primarul oraşului Murfatlar;
Raportul compartimentului de specialitate;
Avizul comisiei nr.l , 2 si 3 din cadrul Consiliului Local Murfatlar;
Avizul de legalitate al secretarului;

In conformitate cu prevederile art.36 al.1 si al.2 , lit b, al.4 , lit.a si al.7 , lit.c , art.45 , art.115 al. 1, lit.b
din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicata in anul 2007 , Consiliul local Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art. l - Se aproba cuantumul valorii de 2,18% cofinantare din suma totala aferenta Partener Consiliul Local Murfatlar
, conform bugetului aprobat de Comitetul Comun pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007 –
2013.
Art.2 - Se aproba participarea ca membrii in echipa de implementare a proiectului “ Scoli sigure si moderne pentru
tineri “ - “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH ” a urmatoarelor persoane :
Reprezentant al autoritatii publice locale in relatia cu scolile – Cojocaru Gheorghe
Profesor de engleza – Mandrea Felicia Mihaela
Asistent Economist – Cadir Revida
Specialist IT – Cranga Cleopatra - Georgeta
Conform CV – urilor atasate la Cererea de finantare.
Art. 3 - Consiliul Local se obliga sa asigure sursele de finantare necesare derularii proiectului pana la rambursarea
acestora de catre Autoritatea de Management .
Art. 4 - Secretarul oraşului va comunica prezenta Institutiei Prefectului – Judetul
Constanta, Primarului orasului Murfatlar, precum si factorilor interesaţi.

Prezenta a fost adoptata cu …....16.….. voturi pentru, ……-...….. abtineri, ……........….vot impotriva.
PRESEDINTE,
ILIE CONSTANTIN

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

EXPUNERE DE MOTIVE
privind disponibilitatea resurselor proprii si a membrilor echipei de management a
proiectului “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH “ – “Scoli sigure si
moderne pentru tineri “
In conformitate cu prevederile art.36 al.7 , lit c, art.45 , art.115 al. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 Legea
administraţiei publice locale, republicata in anul 2007 , primarul orasului Murfatlar propun Consiliului local
Murfatlar aprobarea participarii Consiliului Local Murfatlar la proiectul “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH
”- “ Scoli sigure si moderne pentru tineri “ in care Consiliul Local al orasului Murfatlar are statut de Lead – partner.
Aprobarea parteneriatului Consiliului Local Murfatlar , judeţul Constanţa, cu Consiliul Local al comunei Poarta Alba
, judeţul Constanta şi municipalitatea General - Toshevo - Bulgaria in programul de cooperare România - Bulgaria 2007 2013 pentru Proiectul “ Scoli sigure si moderne pentru tineri “ - “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH ”.

Acest proiect constituie achizitia echipamentelor IT necesare implementarii proiectului
“ Scoli Sigure si Moderne pentru Tineri”- “SMS FOR YOUTH”, care se va desfasura in
parteneriat cu autoritati locale din Romania si Bulgaria.
Bunurile care se vor achizitiona in cadrul proiectului reprezinta echipamente IT si
softuri, care vor realiza un sistem integrat de supraveghere, comunicare si informare in 11
unitati de invatamant din Romania si Bulgaria.
Bunurile achizitionate vor fi localizate in 3 licee, un internat, 3 scoli generale si 5
gradinite din: comuna Poarta Alba, judetul Constanta, orasul Murfatlar , judetul Constanta si
Municipalitatea General Tochevo din Districtul Dobrich, Bulgaria.
Municipalitatea General Tochevo va avea statut de Partner in cadrul proiectului „SMS
FOR YOUTH”.
BENEFICIILE ACHIZITIONARII ECHIPAMENTELOR IT se vor concretiza in:
cresterea gradului de securitate a elevilor in incinta unitatilor de invatamant;
scaderea numarului fenomenelor periculoase din scoli;
imbunatatirea relatiei familie-scoala;
reducerea absenteismului si a abandonului scolar;
cresterea numarului de utilizatori IT in randul tinerilor;
modernizarea scolilor din zona traansfrontaliera;
dezvoltarea relatiilor de cooperare si prietenie intre scolile din Romania si Bulgaria,in
randul unitatilor de invatamant si al elevilor.
Beneficiarii finali ai proiectului sunt:
elevii din 11 unitati de invatamant de toate gradele(licee, scoli gimnalizale si
gradinite-aproximativ 8 000 de elevi;
cadrele didactice aproximativ 200 de profesori,invatatori si educatori;
parintii elevilor din cele trei licee si 3 scoli generale din Romania si Bulgaria.(5000 de
familii)

Beneficii indirecte
dezvoltarea cooperarii la nivel transfrontalier intre autoritatile locale si bulgare si
unitatile de invatamat;
Informatizarea invatamantului in zona transfrontaliera;
cresterea calitatii vietii in zona transfrontaliera.
UTILITATI/FACILITATI NECESARE
Pentru o buna implementare a proiectului sunt necesare urmatoarele utilitati:
conectarea la reteaua electrica si conectarea la internet a tuturor unitatilor de invatamant care
fac obiectul acestui proiect.
In acest sens toate localitatile din cadrul proiectului sunt conectate la reteaua electrica.
Conectarea la Internet exista in:

Liceul Teoretic Murfatlar
Scoala Generala A.V.Radulescu
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni .
Proiectul va fi implementat de ambele parti ale granitei comune romano – bulgare si
va avea o echipa de management comuna, un cont bancar comun din care Lead Partner Consiliul Local Poarta Alba va asigura platile atat catre partenerul roman Consiliul Local
Murfatlar , judetul Constanta cat si catre partenerul bulgar Municipalitatea General Tochevo.
Parteneriatul complex stabilit in cadrul proiectului va fi sustinut printr-o buna
comunicare intre echipa de proiect si parteneri, precum si de o buna comunicare intre
parteneri.
Partenerii, prin colaborare cu directorii unitatilor de invatamant implicate in proiect
vor amenaja spatii corespunzatoare amplasarii echipamentelor si se vor ingriji de pastrarea lor
in conditii optime.
Echipamentele achizitionate vor asigura o cooperare de lunga durata intre autoritatile
locale si institutiile de invatamant din Romania si Bulgaria si intre elevii romani si bulgari.
Implementarea proiectului va implica echipa de management a proiectului, formata
din reprezentanti ai autoritatilor locale partenere si cadre didactice reprezentative pentru
fiecare unitate scolara din proiect.

PRIMAR,
COJOCARU GHEORGHE

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
RAPORT DE SPECIALITATE
privind disponibilitatea resurselor proprii si a membrilor echipei de management a
proiectului “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH “ – “Scoli sigure si
moderne pentru tineri “
In conformitate cu prevederile art.36 al.7 , lit c, art.45 , art.115 al. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 Legea
administraţiei publice locale, republicata in anul 2007 , primarul orasului Murfatlar propun Consiliului local
Murfatlar aprobarea participarii Consiliului Local Murfatlar la proiectul “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH
”- “ Scoli sigure si moderne pentru tineri “ in care Consiliul Local al orasului Murfatlar are statut de Lead – partner.
Aprobarea parteneriatului Consiliului Local Murfatlar , judeţul Constanţa, cu Consiliul Local al comunei Poarta Alba
, judeţul Constanta şi municipalitatea General - Toshevo - Bulgaria in programul de cooperare România - Bulgaria 2007 2013 pentru Proiectul “ Scoli sigure si moderne pentru tineri “ - “SAFE AND MODERN SCHOOL FOR YOUTH ”.

Acest proiect constituie achizitia echipamentelor IT necesare implementarii proiectului
“ Scoli Sigure si Moderne pentru Tineri”- “SMS FOR YOUTH”, care se va desfasura in
parteneriat cu autoritati locale din Romania si Bulgaria.
Bunurile care se vor achizitiona in cadrul proiectului reprezinta echipamente IT si
softuri, care vor realiza un sistem integrat de supraveghere, comunicare si informare in 11
unitati de invatamant din Romania si Bulgaria.
Bunurile achizitionate vor fi localizate in 3 licee, un internat, 3 scoli generale si 5
gradinite din: comuna Poarta Alba, judetul Constanta, orasul Murfatlar , judetul Constanta si
Municipalitatea General Tochevo din Districtul Dobrich, Bulgaria.
Municipalitatea General Tochevo va avea statut de Partner in cadrul proiectului „SMS
FOR YOUTH”.
BENEFICIILE ACHIZITIONARII ECHIPAMENTELOR IT se vor concretiza in:
cresterea gradului de securitate a elevilor in incinta unitatilor de invatamant;
scaderea numarului fenomenelor periculoase din scoli;
imbunatatirea relatiei familie-scoala;
reducerea absenteismului si a abandonului scolar;
cresterea numarului de utilizatori IT in randul tinerilor;
modernizarea scolilor din zona traansfrontaliera;
dezvoltarea relatiilor de cooperare si prietenie intre scolile din Romania si Bulgaria,in
randul unitatilor de invatamant si al elevilor.
Beneficiarii finali ai proiectului sunt:
elevii din 11 unitati de invatamant de toate gradele(licee, scoli gimnalizale si
gradinite-aproximativ 8 000 de elevi;
cadrele didactice aproximativ 200 de profesori,invatatori si educatori;
parintii elevilor din cele trei licee si 3 scoli generale din Romania si Bulgaria.(5000 de
familii)

Beneficii indirecte
dezvoltarea cooperarii la nivel transfrontalier intre autoritatile locale si bulgare si
unitatile de invatamat;
Informatizarea invatamantului in zona transfrontaliera;

cresterea calitatii vietii in zona transfrontaliera.
UTILITATI/FACILITATI NECESARE
Pentru o buna implementare a proiectului sunt necesare urmatoarele utilitati:
conectarea la reteaua electrica si conectarea la internet a tuturor unitatilor de invatamant care
fac obiectul acestui proiect.
In acest sens toate localitatile din cadrul proiectului sunt conectate la reteaua electrica.
Conectarea la Internet exista in:
Liceul Teoretic Murfatlar
Scoala Generala A.V.Radulescu
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni .
Proiectul va fi implementat de ambele parti ale granitei comune romano – bulgare si
va avea o echipa de management comuna, un cont bancar comun din care Lead Partner Consiliul Local Poarta Alba va asigura platile atat catre partenerul roman Consiliul Local
Murfatlar , judetul Constanta cat si catre partenerul bulgar Municipalitatea General Tochevo.
Parteneriatul complex stabilit in cadrul proiectului va fi sustinut printr-o buna
comunicare intre echipa de proiect si parteneri, precum si de o buna comunicare intre
parteneri.
Partenerii, prin colaborare cu directorii unitatilor de invatamant implicate in proiect
vor amenaja spatii corespunzatoare amplasarii echipamentelor si se vor ingriji de pastrarea lor
in conditii optime.
Echipamentele achizitionate vor asigura o cooperare de lunga durata intre autoritatile
locale si institutiile de invatamant din Romania si Bulgaria si intre elevii romani si bulgari.
Implementarea proiectului va implica echipa de management a proiectului, formata
din reprezentanti ai autoritatilor locale partenere si cadre didactice reprezentative pentru
fiecare unitate scolara din proiect.

INTOCMIT ,
CLINCU MIHAELA

