
                                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICFALĂU 
 

Nr. 1216/06.09.2016 

 

Proiect inițiat de primarul comunei Micfalău 

 

HOTĂRÂREA NR............... 
cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundaţia Creştină Diakonia, pentru 

implementarea proiectului Centru Educaţional / Scoala dupa scoala in comuna Micfalău  

 

Consiliul local al comunei  Micfalău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016 

şedinţă  legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie(…..) 

 Analizând: 

- Expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul 

comisiilor de specialitate ale consilierilor precum şi avizul de legalitate dat de secretara 

comunei, 

- Cererea înregistrată sub nr…….…………din partea Fundaţiei Creştine Diakonia Sfântu Gheorghe 

prin care se solicită sprijin pentru realizarea parteneriatului de tip public-privat în vederea 

finanţării si implementării  in comun a Programului Centru Educaţional/ Scoala dupa scoala în 

comuna Micfalăua” 

În conformitate cu prevederile: art. 42 alin.4 din Legea nr.292/2011, a asistenţei sociale, 

art.32 alin.2 lit.”h”, art.12 alin.1, art.12 alin.3 şi art.50 alin.4 lit.g din Ordonanţa Guvernului 

nr.68/2003 privind serviciile sociale, Ordonanţa nr.86.2004 pentru  modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr . 68/2003 privind serviciile sociale,   Legea nr.488/2004 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului  nr.68 /2003  privind serviciile sociale, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi comletările ulterioare si OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

În baza art. 36 alin.(2) litera 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 si 

completările ulterioare. 

Cu votul “pentru”a ………….consilieri, “ împotrivă”a …………….consilieri şi  ,,abţineri”a 

………………..consilieri 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.(1)  Se aprobă participarea comunei Micfalău la Programul “ Centru Educaţional in judeţul 

Covasna “  în anul şcolar 2016 -2017  

           (2) Se asigură din bugetul local al comunei Micfalăua , cofinanţarea Programului aprobat la art.1, 

cu suma de 1893  Ron lunar (timp de 9 luni) 

Art.2.(1) Se aproba proiectul Acordului de parteneriat conform anexei Nr.2 la prezenţa hotărâre din 

care face parte integrantă. 



          (2) Se mandatează Primarul comunei Micfalău pentru semnarea Acordului de parteneriat 

aprobat la alin.(1) 

 Art.3. Se aprobă bugetul programului conform anexei nr.1 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Micfalău  dl. 

Demeter Ferenc 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ 


