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JUDETUL COVASNA
COMUNA ARCUS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. +O-l2017
privind aprobarea participdrii com.Arcug la programul judelean pentru sprijinirea
Programului "$coalf, dupd 9coal6"

Consiliul Local al com.Arcusjudetul Covasna,
intrunit in sedin(a sa ordinarS ain dE .t2.2017,
Av6nd in vedere :
-Raportul inspectorului din cadrul compartimentului de contabilitate prin care propune
participarea com.Arcuq, judeful Covasna la programul jude{ean pentru sprijinirea Programului
"$coal6 dupS gcoal6",
-Hotfrdrea Consiliului Judetean Covasna w.1212017 cu privire la aprobarea Programului
judelean pentru sprijinirea Programului "$coal6 dupd qcoal6",
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al com.Arcus,
-art.58 din Legea nr.ll20l1 a educafiei nafionale, cu modificlrile gi completdrile
ulterioare,
-art.3 alin.(2) din Legea w. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile 9i
completlrile ulterioare,
-Ordinul Ministrului Educafiei, Cercetdrii, Tineretului qi Sporlului nr.534912011 privind
aprobarea metodologiei de organizare a Programului "$coal6 dupd qcoal6",
-HCL nr.7l20l7 privind incheierea unui Contract de parteneriat intre Comuna Arcug,
Funda{ia Cregtind " Diakonia" gi $coala Gimnazial6 "Dr.Gelei J6zsef' din comuna Arcu; in
vederea finantdrii gi implementdrii in comun a programului "$coald dupd 9coa16",
-HCL nr.48l2Ol8 privind aprobarea proiectului Actului adilional la Contractul de
parteneriat incheiat intre Comuna Arcug, Funda{ia Cregtin6 " Diakonia" qi $coala Gimnaziald
"Dr.Gelei J6zsef' din comuna ArcuE in vederea finanf6rii qi implementdrii in comun a
programului "$coal6 dupd gcoal6",
-Contractul de parteneriat w.922128.02.2017 incheiat intre Comuna Arcuq, Fundalia
Cregtind " Diakonia" qi $coala Gimnazial6 "Dr.Gelei J6zsef' din comuna Arcug , modificat prin
actul Adilional nr.1, inregistrat sub nr. 4521129.09.2017 la PrimSria com'Arcu;,
-HCL rr.8l20l7 privind aprobarea participirii com.Arcuq la programul judelean pentru
sprijinirea Programului "$coald dup[ qcoa16", in cursul anului bugetar 2017,
ln temeiul art.36 alin. (2) lit. d ) si e.) qi alin. (6) lit. a ) pct. 1qi Z,alin.(7), art. 45 alin.(2)
lit.f.) 9i art. 1 1 5 alin. ( I ) lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administrafia publicd local[,
republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

norAnA$rr:
Art.l.

-

Se aprobd participarea Comunei ArcuE prin Consiliul Local al comunei Arcug la

programul judefean pentru sprijinirea Programului "$coald dupd qcoal6", in vederea derullrii
contractului de parteneriat incheiat pentru finanfarea gi implementarea programului "$coal6 dupl
gcoal6" pe teritoriul comunei Arcuq gi care este finantat in semestrul I. al anului bugetar 2018.

Art,Z, - (1)Se aprobl modelul Acordului de asociere, conform anexei nr. l, care face parte
integrantd din prezenta hot6rdre.
(2)Se aprobl asocierea Comunei Arcup prin Consiliul Local al comunei ArcuE cu
Judeful Covasna prin Consiliul Judefean Covasna in vederea realizlrii programului menlionat in
articolul precedent, in conformitate cu Acordul de asociere, prev6zut in anexa nr.l la prezenta
hot4rdre.
(3)Cu serlnarea Acordului de asociere ardtat la alin.(l) se mandateazd dl.M6th6
Arp6d, Primarul comunei Arcuq.
Art.3.- (l) Prezenta hotdrdre va insoli cererea de finantare nerambursabild din fonduri
publice privind Programul "$coal6 dup6 gcoal6", depus6 la Consiliul Judelean Covasna.
(2) Consiliul Local al Comunei Arcuq va supofta contribufia proprie la program din
bugetul local, asigurdnd cofinantareainpropor{ie de cel pu}in 50 % din valoarea proiectului, care
urmeaz[ sI fie realizat.
(3)Consiliul Local al comunei Arcug va suporta qi cheltuielile neeligibile ale
proiectului.
Art.4.- Se mandateazl dl.M6th6 Arp6d, primarul comunei cu intreprinderea tuturot'
demersurilor necesare depunerii proiectului Ei cu semnarea tuturor documentelor legate de acest
proiect.
Art.S.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se insdrcineazd Primarul comunei
judeful
Arcuq'
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