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ConsiliulLocalalcom'ArcusjudetulCovasna,,
intrunit in sedinla sa ordinard din l2.l2.2}lg,
AvAnd in vedere :
-Raportul inspectorului din cadrul compartimentului de contabilitate prin care propune
parliciparea com.Arcug, judeful Covasna la programul jude{ean pentru sprijinirea Programului

"$coala dupd gcoald",
-Hot6rdrea Consiliului Judefean Covasna nr.1212017 cu privire la aprobarea Programului
judefean pentru sprijinirea Programului "$coal6 dupd gcoal6", modificati prin Hotdrdrea
nr.4712019,
-Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al eom.Arcus,
-art.58 din Legea nr.ll20l I a educafiei nafionale. cu modific[rile 9i completdrilc
ulterioare,
-art.3 alin.(2) din l,egea nr. 273DOA6 privind finanjele publice locale, cu modificarile gi
cornpletdrile ulterioare,
-Ordinul Ministrului Educafiei. Cercetlrii, Tineretului qi Sporrului nr.5349/2011 privind
aprobarea metodologiei de organizare a Programului "$coal6 dupd Ecoal6", cu modificlrile gi
cornpletdrile ulterioare,
-HCL nr.32l2Ol9 privind incheierea unui contract de parteneriat intre comuna ArcuE,
Fundaiia Creqtinb " Diakonia" qi $coala GimnazialS "Dr.Gelei J6zsef' din comuna Arcug in
vederea finantdrii gi implementlrii in comun a programului "$coald dup6 qcoal5l',
-Contractul de parteneriat inregistrat la Primaria com.Arcus sub nr.3636,113.06.2019,

-HCL m.36126.06.2019 privind

aprobarea participdrii com.Arcuq la programul jude{ean

pentru sprijinirea Programului "$coald dupd Ecoal6", adoptatd pentru finanlarea programului in
serncstrul II. al anului bugetar 2019.
in temeiul art.li9alin.(1)si (2)lit.d)si e.)qialin.(7)lit.a) sib.),alin.(9)lit.a.),art.
139 alin.(3) lit.f.) qi aft.196 alin. (1.1 lit. a) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

Art.l.Se aprobi participarea Comunei Arcuq prin Consiliul Local al comunei Arcuq la
programul jude{ean pentru sprijinirea Programului "$coald dupi Ecoal6", in vederea derulirii
contractului de parteneriat incheiat pentru finanlarea gi implementarea programului "$coald dupd
gcoald" pe teritoriul comunei Arcug pentru anul qcolar 2019-2020;i care este finanfat in semestrul
[. al anului bugetar'2020.
Art.2.(l)Se aprobl modelul Acordului de asociere, confonn anexei nr:.1, care face parte
integrantd din prezenta hotdrAre.

(2)Se aprobi asocierea,Comunei Argug prin Consilill .local al comunei Alcul 1u
in
Ju6e{ul Covasna'prin Consiliul Judefean Covasna.in vederea realizdrii programului_menlionat
prezenta
Ia
articolul precedent, in conformitate cu Acordul de asociere, prevdzut in'aneia nr.1
hotErAre.
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(3)Cu semnarea Acordului de asociere ardtat la alin.(l) se mandateaza dl.M6thd

Primarul comunei Arcug.
Arp6d,
' .Art.3.(l)
Prezenta hotardre va insofi cererea de finantare _nerambursabild din fonduri
publice privind Programul "$coal6 dupi qcoal[", depusi la Consiliul JudeJean Covasna.
o/o din valoarea proiectului, care
bugetul local, asigurdnd cofinantarea in propo(ie de cel pufin 50
unncazl str he realizat.
(3)Consilliul Local al comunei Arcuq va suporta qi cheltuielile neeligibile ale

proicctului.

Art.4.Se mandateazd dl.MAthe Arp6d, primarul comunei cu intreprinderea'tuturor

demersurilor necesare depunerii proiectului qi cu sernnarea tuturor documentelor legate de acest

;.*.i.

Art.S,Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd Primarul comunei
Arcug, jude{ul Covasna.
Arcug, la 12'12'2019
PRE$EDINI'E DE $EDTNTA
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