
           ROMÂNIA 

  JUDEŢUL COVASNA 

      COMUNA OZUN 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 104/2022 

 

privind aprobarea participării Comunei Ozun la programul județean pentru sprijinirea 

Programului „Școală după școală” 

 

 Consiliul Local al Comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10414/18.10.2022, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10415/18.10.2022 al primarului comunei 

Ozun, d-na ec. Bordás Enikő; 

 Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 12/2021 cu privire la 

aprobarea Programului județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”, în perioada 

2021-2024;   

 Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală"; 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ozun nr. 90/2021 privind 

încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, pentru implementarea 

proiectului Centru Educațional/Școală după școală în Comuna Ozun; 

 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), e), alin. (7) lit. a), b), alin. (9) lit. c) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 ART. 1. – Se aprobă participarea Comunei Ozun prin Consiliul Local al comunei Ozun 

la programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”, în vederea derulării 

contractului de parteneriat încheiat pentru finanțarea și implementarea programului „Școală după 

școală” pe teritoriul comunei Ozun pentru anul școlar 2022-2023. 

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 Ozun prin Consiliul Local al comunei Ozun cu Județul 

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

precedent, în conformitate cu Acordul de asociere, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

(3) Cu semnarea Acordului de asociere se mandatează primarul comunei Ozun, d-na 

Bordás Enikő.   

ART. 3. – (1) 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 Ozun 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. 

https://idrept.ro/00143404.htm


Modul de difuzare: 

- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 

- 1 ex. Primarul comunei Ozun d-na Bordás Enikő 

- 1 ex. Biroul financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Ozun. 

 

(3) Consiliul Local al comunei Ozun va suporta și cheltuielile neeligibile ale proiectului.  

ART. 4. – Se mandatează d-na Bordás Enikő, primarul comunei Ozun cu îndeplinirea 

tuturor demersurilor necesare depunerii proiectului și cu semnarea tuturor documentelor legate 

de acest proiect. 

ART. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Ozun. 

 

 Ozun, la 21 octombrie 2022.  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ 

          HORVÁTH ZITA                             SECRETAR GENERAL 

           BARTALIS FRUZSINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


