
Nr.1766/09.03.2022 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea 

Programului „Școală după școală” 

 

Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna,  

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 12/2021 cu privire la aprobarea 

Programului județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” în perioada 2021-

2024; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 58 Legii nr. 1/2011 a educaţiei naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 5349/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală după școală”; 

- HCL Cernat 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; 

În baza art. 129 alin. (2) lit.d) și e), alin. (7) lit.a) și b), alin. (9) lit. c) din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit.f)  şi art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă participarea comunei Cernat prin Consiliul Local al comunei Cernat la 

Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” în vederea derulării 

contractului de parteneriat încheiat pentru finanțarea și implementarea Programului „Şcoală după 

școală” desfășurat în unitatea de învățământ Școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat 

pentru anul școlar 2021-2022. 

Art.2 (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă asocierea comunei Cernat prin Consiliul Local al comunei Cernat cu 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în vederea realizării programului menționat în 

articolul precedent, în conformitate cu Acordului de asociere, prevăzut în anexă nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Cu semnarea modelului Acordului de asociere arătat la alin. (1) se mandatează 

primarul comunei Cernat, dl. Rákosi Árpád. 

Art.3. Prezenta hotărâre va însoți cererea de finanțare nerambursabilă din fonduri publice 

privind Programul ”Școală după școală”, depusă la Consiliul Județean Covasna. 

(2) Consiliul Local al comunei Cernat va suporta contribuția proprie la program din 

bugetul local, asigurând cofinanțarea în proporție de cel puțin 50% din valoarea proiectului care 

urmează să fie realizat. 

(3) Consiliul Local al comunei Cernat va suporta și cheltuielile neeligibile ale proiectului. 
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Art.4. Se mandatează primarul comunei Cernat, dl. Rákosi Árpád cu întreprinderea 

tuturor demersurilor necesare depunerii proiectului şi cu semnarea tuturor documentelor legate 

de acest proiect. 

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

domnul Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat. 

 

 

Cernat la 09.03.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 

 

 

 



 

 

 

Nr.1767/09.03.2022 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

cu privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea 

Programului „Școală după școală” 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Cu această ocazie vă aduc la cunoștința dumneavoastră, proiectul de hotărâre cu privind 

aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea Programului 

„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 înclusiv romi în județul Covasna în anul școlar 

2021-2024, 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.  

 Pentru aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea 

Programului „Școală după școală” prin asocierea comunei Cernat cu județul Covasna în vederea 

finanțării programului, în conformitate cu modelul Acordului de asociere, este necesar adoptării 

o hotărâre în acest sens. 

 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 
 

 

Cernat la 09.03.2022 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Ă R E A  Nr. 13/2022 

 privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea 

Programului „Școală după școală” 

 

 Consiliul Local al comunei Cernat,  

întrunit în ședință ordinară din 9 martie 2022, 

 Analizând proiectul de hotărăre și referatul de aprobaere cu privind aprobarea participării 

comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 12/2021 cu privire la aprobarea 

Programului județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” în perioada 2021-

2024; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 58 Legii nr. 1/2011 a educaţiei naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 5349/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală după școală”; 

- HCL Cernat 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; 

În baza art. 129 alin. (2) lit.d) și e), alin. (7) lit.a) și b), alin. (9) lit. c) din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit.f)  şi art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se aprobă participarea comunei Cernat prin Consiliul Local al comunei Cernat la 

Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” în vederea derulării 

contractului de parteneriat încheiat pentru finanțarea și implementarea Programului „Şcoală după 

școală” desfășurat în unitatea de învățământ Școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat 

pentru anul școlar 2021-2022. 

Art.2 (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă asocierea comunei Cernat prin Consiliul Local al comunei Cernat cu 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în vederea realizării programului menționat în 

articolul precedent, în conformitate cu Acordului de asociere, prevăzut în anexă nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Cu semnarea modelului Acordului de asociere arătat la alin. (1) se mandatează 

primarul comunei Cernat, dl. Rákosi Árpád. 

Art.3. Prezenta hotărâre va însoți cererea de finanțare nerambursabilă din fonduri publice 

privind Programul ”Școală după școală”, depusă la Consiliul Județean Covasna. 

(2) Consiliul Local al comunei Cernat va suporta contribuția proprie la program din 

bugetul local, asigurând cofinanțarea în proporție de cel puțin 50% din valoarea proiectului care 

urmează să fie realizat. 

(3) Consiliul Local al comunei Cernat va suporta și cheltuielile neeligibile ale proiectului. 
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Art.4. Se mandatează primarul comunei Cernat, dl. Rákosi Árpád cu întreprinderea 

tuturor demersurilor necesare depunerii proiectului şi cu semnarea tuturor documentelor legate 

de acest proiect. 

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

domnul Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat. 

 

 

Cernat la 9 martie 2022 

 

 

 Președintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate  

      Kerekes János                    Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
  

Comunicare:           

 - 1 ex, la dosar cu ședințele consiliului local       

 - 1 ex. la primar          

 - 1 ex. la Compartimentul de contabilitate, imăpozite și taxe     

 - 1 ex. la  Consiliul Județean Covasna 

- 1 ex. la Instituția Prefectului județul Covasna       

 - 1 ex. la afișare  



 

Nr.1768/09.03.2022 

   

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

cu privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea 

Programului „Școală după școală” 

 

Subsemnata Dezsi Reka Maria, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

Compartimentul de contabilitate, finanţe, impozite şi taxe locale analizând proiectul de hotărâre 

sus citat, având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 12/2021 cu 

privire la aprobarea Programului județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală” în 

perioada 2021-2024; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, am reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar şi 

oportun. 

În contextul celor de mai sus în baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun proiectul de hotărâre studiată, spre 

aprobare de către  Consiliul Local Cernat cu ocazia ședineți de consiliu din luna martie 2022.  

 

 

 

Consilier, 

Dézsi Réka-Mária 

__________________ 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



 

Nr.1679/09.03.2022 

Comisia juridică și disciplină 

A V I Z 

cu privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea 

Programului „Școală după școală” 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de 09.03.2022, s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea participării comunei Cernat la 

Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”. 

 În urma analizării în mod detaliat proiectului de hotărâre, s-a reținut că este întocmit în 

conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.  

În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna martie 2022. 

 

Cernat la 09.03.2022 

 

 

 

  Președinte      Secretar 

Fabian Sandor       Ven Gabor   
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