
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 143/2022 
cu privire la aprobarea cofinanțării  programului Centru Educațional/Școală după școală 

în municipiul Târgu Secuiesc pentru anul școlar 2022-2023 precum și  a proiectului Actului 
adițional nr. 1 la Contractul  de partneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat între Municipiul 

Târgu Secuiesc, Fundația Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár Józsiás” 
 

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

privire la aprobarea cofinanțării  programului Centru Educațional/Școală după școală în 
municipiul Târgu Secuiesc pentru anul școlar 2022-2023 precum și  a proiectului Actului 
adițional nr. 1 la Contractul  de partneriat nr. 15078/30.09.2021, încheiat între Municipiul Târgu 
Secuiesc, Fundația Creștină „Diakónia” și Școala Gimnazială „Molnár Józsiás”,  

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local 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, 

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.(3) lit.f 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, prin asigurarea din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc, 

cofinanțarea programului Centru Educațional/Școală după școală în municipiul Târgu Secuiesc, 
pentru anul școlar 2022-2023, cu suma totală  de 22.425 Ron (8,5 luni). 

Art. 2.  – Se aprobă bugetul programului Centru Educațional/Școală după școală în 
municipiul Târgu Secuiesc, pentru anul școlar 2022-2023 conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – (1) Se aprobă proiectul Actului adițional la Contractul de parteneriat nr. 
15078/30.09.2021, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se mandatează Primarul municipiului Târgu Secuiesc, pentru semnarea Actului 
adițional, aprobat la alin. (1). 

Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorul 
executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Secuiesc. 
                                     
                                              Târgu Secuiesc, la 27 septembrie 2022 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                           SECRETAR GENERAL,                                                                                                                       

                                                      Tóth Csilla-Enikő 
 

 


