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HOranAnn
privirtd prelungireu, pLnd h ffirsitul anului scotar 2016-2017, a Acorclului tle coktborure cu $coala

Gimnsziald nr,l Bicctz, fit vederea continudrii proiectului Centrul Step by Step pentru Educalie si DeTvoltare
Profesionali, aprobnt prirt H.C.L. nr. I I7/24.09.20t S

Consiliul local al oraqului Bicaz jude{ul Neamf;
Ydzdnd proiectul noului Acord de colaborare cu $coala Gimnaziala nr.1 Bicaz, in

vederea continuir'ii proiectului Centrul Step by Step pentru Educalie qi Dezvoltare
Profesionald, proiect ce prevede sprijinirea cu fonduri din bugetul local a 3 copii provenili
din familii aflate in dificultate, pentru a frecventa Grddinila cu program prelungit ,, Lur11"u
copiilor'';

JinAnd cont de expunerea de motive a primarului gi raportul raporlul comparlimentului
de resort din aparatul de specialitate al acestuia inregistrat sub nr. 8814 din 06.09.2016:

LuAnd act de avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
in temeiul art.36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2, afi.45 alin. (1) qi ale arr.115

alin.(1) lit'b) din Legea m.2I512001 privind administralia publica locald, republicata, cr,r
modificdrile gi completdrile ulterioare,

HoTARA$TE

Art.l' Aprobd Acordul de colaborare cu $coaia Gimnaziald, nr.\ Brcaz. in vederea
continudrii proiectului Centrul Step by Step pentru Educalie gi Dezvoltare Profesion a1d,, aqa
cum este folmulat in anexa laprezenta hotdrdre;

Art.2. Primarul oragului Bicaz, impreund cu compartimentul financiar - contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrdri.

Art.3. Secretarul oragului va asigura comunicarea prezentei hotdrdri autoritdlilor gi
persoanelor interesate.

Inifiator,
Primar - Nicolae SALACEAX
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EXPU]YERE DE MOTIVE

privind prelungirea Acordului cte Coluborure cu $coulu Gimnaziuld nr,I Bica7, tn
veclerea continuitdlii proiectului centrul step by siep pentru Educalie g Dezvoltsre

Profesionald, uprobat prin H.C.L.nr. ftZ t Zn.0g.20ls

Analizdnd " Acordului de Colaborare " lncheiat ctt $coala Gimnaziald nr,I Bicaz,Judelului lVeaml, privind derularea proiectului UN sTART BuN f^, ;i;fi' opiooot prinH'c'L'nr' I17/24'09.2015 Acord ce prevede alocareafondurilor necesal,e din bugetul localpentru suslinerea costurilor de hrand a celor trei copii , dinfamilii aflate tn dffiJuhate cLldomiciliul pe raza orasului Bicaz, acoperind nevoile d" ,resture qi ingrijire a copiilor micitnfilozofia inclusd tn dezvoltarea timpu)ie a copitutui si cuprinsd tn strategia MinisteruluiEducaliei, Cercetarii, Tineretului Si Sportului .

Includerea acestor copii intr'un serviciu de calitate q creat o coeziune afamitiilor sio solidaritate comunitard prin obiectivul comun pentru interesul superior al copilului,Recunoscdnd progresul acestor pre;colari qi ln ioncordanld cu mis'iunea Grddinila cuprogram prelungit ,,Moldocim" de a oferi {anse ega/e de dezvoltare si valorizare pentrutoli copiii' de a implementa servicii de educalie timpurie, cu efecte pozitive asupra viitoareica'riere scolare si asupra viitoarei integrdri sociale, pdrlile cinvin sd colaboreze pe bazd departeneriat pentru spriiinirea celor trei copii tn vedireafrecventdrii programului prelungitoferit de unitatea preScolard
ca urmure este necesar adoptureu unei hotdrfrri cle consiliu pentru prelungireuAcordului de Coluborare cu $coula Gimnaziutd nr,l Bicuz, uprobat prin H,C,L.nr'117/24'09'2015, tn veclereu continuitdlii proiectului Centrul Step by Step pentruEduculie si Dezvoltare Profesionald, proir"i ce susline sprijinireu'celor trei copiiprovenili dinfamilii aflute tn dfficultute, pfrnd ta iTarstit inutui scotur 2016-2017,(periouda septembrie 2016- iunie 2017).
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