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JUDR|UL COVASNA
COMI.INA ARCUS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.3Ll2018
privind aprobarea participirii com.Arcug la programul judelean pentru sprijinirea
Programului "$coald dupd gcoald"

Consiliul Local al com.Arcusjudetul Covasna,
intrunit in sedinta sa ordinari din _,[}: l2.2OlA,
AvAnd in vedere :
-Raportul inspectorului din cadrul compartimentului de contabilitate prin care propune
participarea com.Arcus, judeful Covasna la programul judelean pentru sprijinirea programului
"$coali dupd gcoal6",
-Hot6rdrea Consiliului Judefean Covasna nr.1212017 cu privire la aprobarea programului
judelean pentru sprijinirea Programului "$coald dup6 gcoal6,,,
-Avizul favorabil al Cornisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al com.Arcus,
-art.58 din Legea nr.1l20ll a educaliei nafionale, cu modificirile qi completlrile
ulterioare,

-art.3 alin.(2) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi

complet5ril e ulterioare,

-Ordinul Ministrului Educaliei, Cercetirii, Tineretului gi Sportului nr.5349/2011 privind
aprobarea metodologiei de organizare a Programului "$coala dupa scoali", cu modificArile gi
completdrile ulterioare,
-HCL nr.4512018 privind incheierea unui contract de parteneriat intre comuna Arcug,
Funda{ia Cregtina " Diakonia" gi $coala Gimnaziala "Dr.Gelei J6zsefl' din comuna Arcug in
vederea finanldrii Ei implementirii in comun a programului ,,$coal6 dupf, qcoald,,,
-Contractul de parteneriat inregistrat la Primdria com.Arcuq sub nr.4087l3l.Og.21lg,
incheiat pentru anul Ecolar 2018-2019,
-HCL nr.48127-09.2018 privind aprobarea parlicipdrii com.Arcug la programul judelean
pentru sprijinirea Programului "$coal6 dupd ;coal6", adoptatd pentru finanlaiea programului in
semestrul II. al anului bugetar 2018,
in temeiul art. 36 alin. (2) lit. d ) si e.) 9i alin. (6) lit. a ) pct. 1qi 2,alin.(1), art. 45 alin.(2)
lit.f.) 9i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215l2O0l privind administrafia pubiica local6,
republicata, cu modificlrile gi complet6rile ulterioare,

uorAnAgrE:
Art.l. - Se aprobd participarea Comunei Arcug prin Consiliul Local al comunei Arcug la
programul judelean pentru sprijinirea Programului "$coal6 dupd gcoal6", in vederea deruldrii
contractului de parteneriat incheiat pentru finaniarea gi implementarea programului "$coald dupd
Ecoal6" pe teritoriul comunei Arcuq pentru anul gcolar 2018-2}lg gi care este finanlat in semestrul
I. al anului bugetar 2019.
Art.2. - (1)Se aprobd modelul Acordului de asociere, conform anexei nr.1, care face parle
integrantd din prezenta hotdrAre.

(2)Se aprobd asocierea Comunei Arcug prin Consiliul Local al comunei Arcuq cu
Judelul'Coriasna prin Consiliul Judefean Covasna in vederea realizdrri programului menlionat in
arlicolul precedent, in conformitate cu Acordul de asociere, prevdzttt in anexa nr' I la prezenla
hotdr6re.
(3)Cu semnarea Acordului de asociere ardtat la alin.(1) se mandateazd dl.M6th6
Arp6d, Primarul comunei Arcug.
Art.3.- (1) Prezenta hotlrAre va insoli cererea de finanlare nerambursabila din fonduri
publice privind Programul "$coal6 dupl 5coal5", depusd la Consiliul Judelean Covasna.
(2) Consiliul Local al Comunei Arcuq va supofia contribulia proprie la program din
o/o din valoarea proiectului, care
bugetul local, asigur6nd cofinantarea in proporfie de cel pulin 50
urmeazd s[ fie realizat.

(3)Consiliul Local al comunei Arcug va suporta gi cheltuielile neeligibile

ale

proiectului.

Art.A.- Se mandateazd dl.M6th6 Arp6d, primarul comunei cu intreprinderea tuturor
demersurilor necesare depunerii proiectului gi cu semnarea tuturor documentelor legate de acest
proiect.

Art.S.- Cu aclucerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazi Primarul comunei
Arcug, judelul Covasna.
Arcug,
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