
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 142/2018 
cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru 

implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în mun. Târgu Secuiesc 
 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar cu privire 

la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea proiectului 
Centru Educațional/Școală după școală în mun. Târgu Secuiesc,  

Ţinând cont de cererea nr. 16675/2018 din partea Fundației Creștine Diakonia, prin care se 
solicită sprijin pentru realizarea parteneriatului de tip public-privat în vederea finanțării și implementării 
în comun a programului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc, 

În conformitate cu prevederile : 
- art. 42 alin. 1 și art. 66 alin. 4 din Legea nr. 292/2011, a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, 
- art. 32 alin. 2 lit. h, art. 12 alin. 3 din OG nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea OG 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 
În baza prevederilor art. art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 2, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 

1 lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. – (1) Aprobă participarea municipiului Târgu Secuiesc la Programul Centru 

educațional în județul Covasna, în anul școlar 2018-2019. 
           (2) Asigură din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc, cofinanțarea 

Programului aprobat la alin. 1, cu suma totală 12.714 RON (1816,3 lei lunar, timp de 7 luni). 
Art. 2.  – Aprobă bugetul programului conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.. 
Art. 3. – (1) Aprobă proiectul Acordului de parteneriat, conform Anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2) Se mandatează Primarul municipiului Târgu Secuiesc, pentru semnarea 

Acordului de parteneriat, aprobat la alin. 2. 
Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

municipiului Târgu Secuiesc. 
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