
Nr.5895/14.09.2021 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Contractul de parteneriat încheiat între Comuna Cernat, Fundația 

Creștină ”Diakonia” și școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea 

finanțării și implementării în comun a programului Centru educațional școală după școală 

 
Primarul comunei Cernat,     

Ţinând cont de cererea 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 comuna Cernat, 

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. 86/2004 pentru modificarea și 

completarea O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

-art. 129, alin (9), lit.a din o.urge. 57/2019 privind codul administrativ  

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

ulterioare, 

În baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d coroborat cu art. 129 alin.(7) lit. b, 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 E Ş T E: 

Art.1. Se aprobă participarea comunei Cernat la Programul Centru educațional/Școală 

după școală, în județul Covasna, pe o perioadă de 3 ani școlari, începând din anul școlar 2021-

2022. 

Art. 2.  Consiliul local al comunei Cernat se angajează ca, în cazul existenței 

resurselor bugetare și a avizului anual din partea Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar 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 comunei 

Cernat, 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 comunei Cernat, cofinanțarea 

Programului aprobat la art.1, cu suma totală de 39.240 Ron (8,5 luni) pentru anul școlar 2021-

2022. 

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 comunei Cernat pentru semnarea Acordului de 

parteneriat, aprobat la alin. (1). 

Art. 7.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Cernat și Compartimentul de asistență socială. 

 

Cernat la 14.09.2021 

Primar 

Rakosi Arpad 
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Nr.5896/14.09.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea  Contractul de parteneriat încheiat între Comuna Cernat, Fundația 

Creștină ”Diakonia” și școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea 

finanțării și implementării în comun a programului Centru educațional școală după școală 

 

Programul Centru Educațional/Școală după Școală pentru Copii din Familii în 

Dificultate, pentru incluziunea socială și îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor aparținând 

grupurilor vulnerabile din punct de vedere social inclusiv romi în județul Covasna, a fost lansat 

de Fundația Creștină Diakonia.        

 Obiectul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de trai, incluziunea socială a 

comunităților vulnerabile, prin acordarea unei mese pe zi și educarea specială a copiilor 

aparținând acestor categorii în sistemul ” Centru Educațional/Școală după Școală” în județul 

Covasna.            

 Scopul acestei proiect este o mai bună integrare a copiilor aparținând unor grupuri 

vulnerabile din punct de vedere social, inclusiv a romilor, în sistemul de educație, prevenirea 

abandonului școlar. Pentru a îndeplini acest scop, abordările principale vor consta în sprijinul 

dezvoltării continue și susținerea unui sprijin educațional suplimentar prin programul ” Centru 

Educațional/Școală după Școală”.         

 Pentru modificarea articolelor corespunzătoare la acordul de parteneriat la Programul ” 

Centru Educațional/Școală după Școală” este necesar aprobarea consiliului local şi adoptarea 

unei hotărâri în acest sens.          

 Noul buget presupune o cofinanțare a comunei care este de  39.240 Ron lei, pentru o 

perioadă de 8.5 luni , pentru 2 grupe, cu 30 de elevi.       

 În contextul celor de mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre pe care am prezentat 

dumneavoastră cu rugămintea ca să-l aprobaţi cu ocazia şedinţei ordinare al Consiliului Local 

Cernat din luna septembrie 2021. 

 
 Cernat la 14.09.2021 

 

Primar 

Rakosi Arpad 
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Nr. 5096/04.09.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

asupra proiectului de hotărăre privind aprobarea proiectului de Contract de parteneriat 

încheiat între Comuna Cernat, Fundația Creștină ”Diakonia” și școala Gimnazială ”Végh 

Antal” din comuna Cernat în vederea finanțării și implementării în comun a programului 

”Centru educațional școală după școală” 

 

Subsemnata Varga Emoke consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

Compartimentul protecția copilului, asistență socială , analizând proiectul de hotărâre sus citat, am reţinut 

că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar şi oportun.  

În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (8) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare, se avizează proiectul de hotărâre şi propune spre 

aprobare de către Consiliul Local, cu ocazia ședinței ordinare din luna septembrie 2021. 

 

 

 

Consilier, 

Varga Emoke 
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 52/2021 

privind aprobarea  Contractul de parteneriat încheiat între Comuna Cernat, Fundația 

Creștină ”Diakonia” și școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea 

finanțării și implementării în comun a programului Centru educațional școală după școală 

 

Consiliul local al comunei Cernat, judeţul Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din 

data de 22.09.2021, 

 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 comuna Cernat,  

Ţinând cont de cererea 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 comuna 

Cernat, 

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. 86/2004 pentru modificarea și 

completarea O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 

-art. 129, alin (9), lit.a din o.urge. 57/2019 privind codul administrativ  

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

ulterioare, 

În baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d coroborat cu art. 129 alin.(7) lit. b, 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 E Ş T E: 

Art.1. Se aprobă participarea comunei Cernat la Programul Centru 

educațional/Școală după școală, în județul Covasna, pe o perioadă de 3 ani școlari, începând 

din anul școlar 2021-2022. 

Art. 2.  Consiliul local al comunei Cernat se angajează ca, în cazul existenței 

resurselor bugetare și a avizului anual din partea Consiliului de Administrație al 

Inspectoratului Școlar 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 

comunei Cernat, 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 comunei Cernat, 

cofinanțarea Programului aprobat la art.1, cu suma totală de 39.240 Ron (8,5 luni) pentru 

anul școlar 2021-2022. 

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. 
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(2) Se mandatează Primarul comunei Cernat pentru semnarea Acordului de 

parteneriat, aprobat la alin. (1). 

Art. 7.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Cernat și Compartimentul de asistență socială. 

 

                                               Cernat la 22.09.2021 

 Preşedintele de şedinţă    Contrasemnează pentru legalitate

 Dimény-Haszmann Orsolya     Secretar general  

         Kocsis Csilla Bea   

  

Difuzarea:           

 1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local       

 1 ex.la domnul primar          

 1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna        

 1 ex. la Fundația Creștină Diakonia, Scoala G-lă Vegh Antal din Cernat      

 1 ex.la afişare 

 


