
ROMÂNIA                                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ 

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA nr.49 

Din 29 septembrie 2014 

Privind aprobarea  incheierii unui Acord de parteneriat privind derularea si finantarea din 

bugetul local  a programului „Scoala dupa Scoala”   

 

Consiliul local întrunit în ședință ordinară de lucru, 
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr.3197/24.09.2014 la proiectul de hotarare privind aprobarea  incheierii unui 

Acord de parteneriat privind derularea si finantarea din bugetul local  a programului „Scoala dupa Scoala”; 

-Legea asistentei sociale  nr.292/2011; 

-Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata; 

-Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Legea  educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Ordinul 5349/2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Scoala dupa 

Scoala”; 

-Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr.2 si 3  din cadrul consilului local , 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(6) lit.”a”, pct.1 si 2, art.45 alin.(2) lit.”a” si ale art.115 

alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1  (1) Se aproba derularea si finantarea Programului „Scoala dupa Scoala”, pe o perioada de 2 ani, 

incepand cu anul scolar 2014-2015 si pana in anul 2016, cu alocarea din bugetul local  in anul scolar 2014-2015 

a unui procent de 25% iar in anul scolar 2015-2016 a unui procent de 40% din costul total de implemetare/grupa 

de program. 

 (2) Programul „Scoala dupa Scoala” se va desfasura in colaborare cu Fundatia pentru Promovarea 

Agriculturii si Economiei Regionale (F.A.E.R.) Reghin,Scoala Gimnaziala Ogra si  Asociatia Parintilor din 

Scoala Gimnaziala Iernut. 

Art.2  Se aproba incheierea Acordului de parteneriat  dintre comuna Ogra, Fundatia pentru Promovarea 

Agriculturii si Economiei Regionale Reghin, Scoala Gimnaziala Ogra si Asociatia Parinatilor din Scoala 

Gimnaziala Iernut, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 (1) Se aproba alocarea din bugetul local al comunei Ogra , pentru anul scolar 2014/2015 , a sumei 

de 13.125  lei necesara pentru finantarea de catre comuna Ogra a 25% din Programul „Scoala dupa Scoala”, din 

care din bugetul pe anul 2014 a sumei de 6.563 lei 

 (2) Suma  aferenta anului scolar 2015-2016 va fi stabilita si aprobata anual prin hotarare a 

consiliului local. 

Art.4 Se imputerniceste Primarul comunei Ogra sa semneze acordul de parteneriat prevazut la art.2 

precum si documentele din cadrul programului „Scoala dupa Scoala”. 

Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Ogra prin Biroul 

Financiar Contabil-Resurse Umane.  

Art.6  Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Ogra,Biroului Financiar Contabil-Resurse 

Umane, Instituţiei Prefectului -Judeţulul Mureş,  și se aduce cunoştiinţă publică prin afişare. 
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