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.IUDETUL COVASNA
COMLINA ARCUS
CONSII,IUL LOCAL

HOTARAREA NR. 161201e
privind aprobarea participdrii com.Arcu$ la progran.iuljudelean pentru sprijinirea
Progratnului "Scoald. dupl ;coalh"
Consiliul Local al com.Arcusjudetul Covasna,
intrunit in sedinta sa ordinard din 2, .06.2019,
Av6nd in vedere :
-Rapoftul inspectorului din cadrul cornpartimcntului de contabilitate prin care propune
parliciparea cotn.At'cus, judeful Covasna la prograrnul jude{ean pcntru sprijinirea Programului
"$coald dupd scoald",
-Hotdr6rea Consiliului Judefean Covasna nr.1212017 cu privile la aprobarea Programului
judefean pentru sprijinirea Programului "$coalf, rlupd Ecoald", modificatd prin Hotdrdrea
rr.4712019,
-Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadlul Consiliului Local al com.Arcus,
-art.58 din Legea rc.112011 a educaliei nafionale, cu rnodificirrile gi completdrile
ulterioare,

-art.3 alin.(2) din Legea nr. 27312006 privind tinanfele publice looale, cu modificdrile gi
completirri Ie u lterioare,

-Ordinul Ministrului Educa[iei, Cercetdrii, 'fineretului Ei Sportului rr.534912011 privind
aprobarea rnetodologiei de organizare a Programului "$coald dupl gcoal5", cu rnodific6rile Ei
completirrile ulterioare,

privind incheierea unui contract de parleneriat intre cornuna Arcug,
Fundafia Cregtind " Diakonia" qi $coala Girnnazial5 "Dr.Gelei J6zsef' din comuna ArcuE in
-HCL

ru'.3212019

vederea finan16rii qi irnplementirii in comun a programului

-Contractul de parteneriat inregistrat

la

"$coalr dupd qcoald",
Primdria com.Alcug sLrb nr.3636113.06.2019,

inclreiat lrentru trnul scolar 2019-2020,

-i{CL nr.66l17J22018 privind apt'obarca participlrii com.Arcu; la programul judefean
pentru sprijinilea Programului "$coal5 dupd gcoak'r", adoptatd pentru finangarea programului in
senrestrul I. al anului bugetar 2019,
in ten-reiul art.36 alin. (2) lit. d) si e.) 9i alin. (6) lit. a) pct. lqi 2,alin.(1),art.45 alin.(2)
lit.f.) 9i art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.2l5l2O01 privind adrninistrafia publicl locala,
republicatS, cu modilicdrile gi completdrile ulterioare,
r{oTARAg'r'ri:

Art.l.Sc aprobd participarea Comunci Arcu; plin Consiliul LocaI al conurnei Arcug la

programul judefean pentru sprijinirea Prograrnului "$coal5 clupl Ecoal[", in vederea derulfrii
contractului <le parteneriat incheiat pentru finanfarea gi implementarea programului "$coal6 dup6
EcoalS" pe teritoriul cnmunei Arcug pentru anul gcolar' 2019-2020 gi care este finanfat in semestrul
II. al anului bugetar 2019.

Art.2.(1)Se aprob[ modelul Acordului de asociere, conform anexei nr.1, care face parte
integrantd din prezenta hotirdre.
(2)Se aprobd asocierea Comunei Arcug prin Consiliul Local al comunei Arcuq cu
.lude[ul Covasna prin Consiliul Jude{ean Covasna in vederea realizdrii programului menlionat in
articolul prececlent, in conformitate cu Acordul de asociere, prevdzut in anexa nr.1 la prezenta
liotdrAre.

(3)Cu semnarea Acordului de asociere ardtat la alin.(l) se mandateaza d1.M6th6
Arp6d, Primarul cornunei Arcuq.
Art.3.(1) Prezenta hot6rdre va inso{i cererea de finan{are nerantbursabild din fonduri
publice privind Prograrnul "$coal[ dupd qcoa16", depus6 la Consiliul .lude{earr Covasna.
(2) Consiliul Local al Comunei ArcuE va supofta contlibu{ia proprie la program din
bugetul local, asigurdnd cofinanlarea in proporfie de cel pulin 50'Y, din valoarea proiectului, care
urmeazl sd fie realizat.
(3)Consiliul Local al comunei Arcug va suporta gi cheltuielile neeligibile ale
proiectului.
Art.4.Se mandateaz[ dl.M6th6 Arp6d, prirnarul comunei cu intreprinderea tuturor
demersurilor necesare depunerii proiectului gi cu semnarea tuturor documentelor legate de acest
proiect.
Art.S.Cu aducerea Ia indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd Primarul comunei
Arcug, judeful Covasna.
Arcug, ta 4.OO.ZOtl
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