ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii derulării si finanţării programului „Şcoală după Şcoală”, în
comuna Hârtop, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 2014-2015
Consiliul local al comunei Hârtop, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de către primarul comunei, d-l Grădinariu
Toader înregistrată cu nr.2783 din 15.09.2014,
- raportul compartimentului de specialitate financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate, înregistrat cu nr.2784 din 15.09.2014,
- prevederile Hotărârii nr.10 din 28.02.2014 privind aprobarea derulării şi finanţării
programului „Şcoală după Şcoală” în comuna Hârtop, judeţul Suceava,
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărire
comunală, protecţia mediului şi turism;
- raportul de avizare al comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret şi sport;
- În conformitate cu prevederile art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 17, lit. b al Metodologiei de
organizare a Programului „Şcoala după şcoală, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr.5349/2011,
- Reţinând prevederile art. 48, alin. 1, lit. f şi art 106, din Legea nr. 272/2004 privind protecţia
şi promovarea drepturilor copiilor cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile
ulterioare,
În temeiul art.36 alin.(1), alin (6) litera “a”, pct. 1 şi pct.2 art.45 alin.(1) din Legea 215 /2001 a
administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă prelungirea derulării şi finanţării din bugetul local al comunei Hârtop, a programului
„Şcoală după Şcoală”, aprobat prin Hotărârea nr. 10 din 28.02.2014, pentru anul şcolar 2014-2015.
Art.2. Se aprobă prelungirea Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea nr. 10 din 28.02.2014
pentru anul şcolar 2014-2015.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului prin afişare la sediul
instituţiei.
Preşedinte de şedinţa,
Muraru Ioan
Hârtop, 30 septembrie 2014
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