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ROMANIA
JUDET'UL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA OJDUI,A

HoTARAnn
Nr.16 din 22.02.2017

cu privire la incheierea unui acord de parteneriat cu

Consiliul Jude{ean Covasna pentru implemen tarea programului

"$coali dupi qcoali,'in comuna Ojdula

Consiliul local al comunei Ojdula, intrunit in gedinla ordinard din data de 22
februarie 2017,

Analizdnd Froiectul de hotdrdre gi Expunerea de motive a primarului,

raportul compartimentului de specialitate, raportul de avtzare a aomisiilor de

specialitate ale consilierilor,

in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (a) din Legea nr. 29212011 a

asistenlei sociale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

art.32 alin. (2) lit. "h", art. 12 alin. (1), art. 12 alin. (3) gi art. 504 lit. ,,g,, din

Ordonanla Guvernului nr. 6812003 privind serviciile sociale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare,

art.58 din Legea educaliei na{ionale nr.ll20I1 cu modificdrile qi

completdrile ulterioare Ei Ordinul ministrului educafiei, cercetdrii tineretului gi

sportului nt.5349107.09.20l1 privind aprobarea Metodologiei de organizare a

programului "Scoal6 dupd qcoald"

Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, eu modificdrile gi

completdrile ulterioare gi OG nr. l37l20OO privind prevenirea qi sanclionarea

tuturor formelor de discriminare, republicatd,

inbaza art" 36 arin. (2) lit. "d", alin. (6) rit."a" pct.2, art^ 45 alin. (1) qi

afi.115 alin. (1) lit. "b" din Legea nr.2l5 I 2001 privind administralia publicd

locald, republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare.



q)

HOTARASTE

Art. L. Se aprobd participarea comunei Ojdula la Programul "$coald dupd

qcoala " in anul gcolar 2017 .

Art. 2. Se aprobd proiectul Acordului de parteneriat conform anexei nr.1 la

prezenta hotdrAre din care face parte integrantd, primarul comunei Ojdula se

mandatea zd pentru sefirnarea Acordului de parteneriat

Art.3 Se asigurd din bugetul local al comunei Ojdula, cofinanlarea

Programului aprobat Ia art.1, cu suma de 1489 Ron lunar (timp de 10 luni)

Art. 4. Se aprobd bugetul programului conform anexei nr. 2 care face parte

integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd,

primarul comunei Ojdula.
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