
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 128/2021 
cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru 

implementarea proiectului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc 
 

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

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

Ţinând cont de cererea nr. 18709/2021 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 alin.(2), art. 66 alin.(4) din Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu 

modificările și completările ulterioare, 
- art. 32 alin.(2) lit. h, art. 12 alin.(3) din O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările și completările ulterioare,  
- art.2 pct.1 și pct.20, art.11,art.12, art.14 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d și e coroborat cu art. 129 alin.(7) lit. b și alin. (9) lit. a, 

art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă participarea municipiului Târgu Secuiesc la Programul Centru educațional în 
județul Covasna, în anul școlar 2021-2022. 

Art. 2. – Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc se angajează ca, în cazul existenței 
resurselor bugetare și a avizului multianual pe trei ani din partea Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Județean Covasna, să asigure sustenabilitatea proiectului și în anii școlari 2022-2023 și 
2023-2024. 

Art. 3. – Suma necesară cofinanțării programului, alocată din bugetul local al municipiului 
Târgu Secuiesc, se va aproba la începutul fiecărui an școlar în funcție de bugetul general anual adoptat. 

Art. 4. - Se aprobă, prin asigurarea din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc, 
cofinanțarea Programului aprobat la alin.(1), cu suma totală  de 19.620 Ron (8,5 luni). 

Art. 5.  – Se aprobă bugetul programului conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 6. – (1) Se 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. 7. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorul executiv al 
Direcției de Asistență Socială Târgu Secuiesc. 
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