
        ROMANIA 

JUDETUL COVASNA 

 COMUNA CERNAT 

 CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 45/2016 

privind  aprobarea participării comunei Cernat, la Programul ”Centrul Educațional în județul Covasna” în 

anul școlar 2016-2017 

 
 Consiliul Local al comunei Cernat judeţul Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară de consiliu 

din data de 04.10.2014,  

 Analizând proiectul de hotărăre înregistrat sub nr. 2179/29.09.2016, expunerea de motive a 

primarului comunei pentru susţinerea proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 2180/29.09.2016 

 Având în vedere: 

 - art. 42 alin. 4 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, art. 32 alin. 2 lit ”h”, art. 12 alin. 1, art. 

12 alin.3 și art. 50 alin.4 lit.g din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, Ordonanța 

nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței  Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 

sociale, Legea nr. 488/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței  Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, Legea 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și OG nr. 137/2000 privind prevenirea 

și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

- art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  și 

completările ulterioare, 

- art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct. 2, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin.(1) şi alin.(2) lit.”f” 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 E Ş T E: 

Art.1.  (1) Se aprobă participarea comunei Cernat la programul ”Centrul Educațional în județul Covasna” 

în anul școlar 2015-2016. 

(2) Se asigură din bugetul local al comunei Cernat, cofinanțarea Programului aprobat prin art. 1, cu suma 

de 1893 Ron lunar (timp de 9 luni). 

Art.2. (1)  Se aprobă modelul Acordului de parteneriat conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre din care 

face parte integrantă. 

(2) Se mandatează primarul comunei Cernat pentru semnarea Acordului de asociere parobat prin alin. (1). 

Art.3. Se aprobă bugetul programului conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte 

integrantă. 

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

Cernat, domnul Boloni David. 

Cernat la 04.10.2016 

 

 Preşedintele de şedinţă                 Contrasemnează 

                Secretar 

 Gyergyay Aladar-Stefan         Post vacant 

 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul primar 

câte 1 ex.la unităţile administrativ-teritoriale vizate 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare  


