JUDETUL COVASNA
COMLINA ARCUS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. ttE I2OI8
privind aprobarea participdrii com.Arcuq la programul judelean pentru sprijinirea
Programului "$coal6 duPd 9coal6"

Consiliul Local al com.Arcusjudetul Covasna,
tntrunit in sedin(a sa ordinari din l) .09.2018,
Avind in vedere :
-Raportul inspectorului din cadrul compartimentului de contabilitate prin care propune
participarea com.Arcuq, judeful Covasna la programul judeiean pentru sprijinirea Programului
"$coal[ dup6 qcoal6",
-Hotirfirea Consiliului Judelean Covasna nr.l2l20l7 cu privire la aprobarea Programului
judelean pentru sprijinirea Programului "$coal6 dup[ 9coald",
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al com.Arcus,
-art.58 din Legea w.ll2Ol1 a educaliei nafionale, cu modificdrile 9i completirile
ulterioare,
-art.3 alin.(2) din Legea w. 27312006 privind finanlele publice locale, cu rnodificarile 9i
completdrile ulterioare,
-Ordinul Ministrului Educa{iei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului nr.53491201 1 privind
aprobarea metodologiei de organizare a Programului "$coala dupa Ecoali", cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare,
-HCL nr.4512018 privind incheierea unui contract de parteneriat intre comuna Arcug,
Fundafia Cregtini " Diakonia" gi $coala Gimnazial[ "Dr.Gelei J6zsef' din comuna Arcuq in
vederea flrnanldrii qi implementdrii in comun a programului "$coal6 dup6 .scoald",
-Contractul de parteneriat inregistrat la Primaria com.Arcuq sub nr.4087131.08.2018,
-HCL nr.70118.12.2017 privind aprobarea participdrii com.Arcug la programul judefean
pentru sprijinirea Programului "$coal6 dupd gcoald", adoptat[ pentru finanlarea programului in
semestrul I. al anului bugetar 2018,
tn temeiul art.36 alin. (2) lit. d ) si e.) qi alin. (6) lit. a ) pct. 19i 2,alin.(l), art.45 alin.(2)
lit.f.) qi ar1. I 15 alin. (1) lit. b) din Legea w.21512001 privind administralia publicd local6,
republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

norAnAgrn:
Arcu; prin Consiliul Local al comunei Arcuq la
programul jude{ean pentru sprijinirea Programului "$coald dupd Ecoal6", in vederea deruldrii
contractului de parteneriat incheiat pentru finan(area gi implementarea programului "$coal6 dupa
gcoal6" pe teritoriul comunei Arcug gi care este finanlat in semestrul II. al anului bugetar 2018.
Art.1.

-

Se aprobl participarea Comunei

Art.Z. - (1)Se aprobd modelul Acordului de asociere, conform anexei nr.l, care face parte
integrantd din prezenta hotdr6re.
(2)Se aprobd asocierea Comunei Arcu; prin Consiliul Local al comunei Arcuq cu
Judeful Covasna prin Consiliul Judefean Covasna in vederea realizdrii programului menlionat in

articolul precedent, in conformitate cu Acordul de asociere, prevlzut in anexa

hotirdre.

nr.l la prezenta

semnarea Acordului de asociere ardtat la alin.(l) se mandateazd dl.M6the
tArp6d,. Primarul
_. (3)Cu
comunei Arcu;.
Art.3.- (l) Prezenta hotdrdre va insoli cererea de finan{are nerambursabild din fbnduri

publice privind Programul "$coald dupa gcoald", depusd la Consiiiul
Judelean Covasna.
(2) Consiliul Local al Comunei ArcuE va suporta contribu{ia proprie program
la
din
bugetul local, asigurdnd cofinanlarea in propo(ie de cel pulin 50
% dinvaloarla proiectului, care
urrneazd si fie realizat.
proiectului.

(3)Consiliul Local al comunei Arcu; va suporta qi cheltuielile neeligibile

ale

Art'4'- Se mandateazd' dl,Mitth6 Arp6d, primarul comunei cu intreprinderea tuturor
demersurilor necesare depunerii proiectului gi
", ..-rrarea tuturo, ao"u-"nt"ior legate de acest
proiect.
Art'S'- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcin eazd, primarul comunei
Arcuq, judeful Covasna.
Arcuq, ta l?.oq.zots

PRE$EDINTE DE $EDINTA

,^

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VURA JUDIT IMOLA

