ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 41
din 15.09.2014
privind aprobarea implementării și finanțări din bugetul local a programului ,,Școală după Școală",
parte a proiectului ,,Incluziune socială și îmbunătățirea condiților de viață pentru romi și alte
grupuri vulnerabile" și încheierea Protocolului de colaborare între comuna Beica de Jos, Fundația
FAER Reghin și Școala Gimnazială Beica de Jos

Consiliul local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 15.09.2014;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos referitoare la implementarea și
finanțarea din bugetul local a programului ,,Școală după Școală", parte a proiectului ,,Incluziune
socială și îmbunătățirea condiților de viață pentru romi și alte grupuri vulnerabile" și încheierea
Protocolului de colaborare între comuna Beica de Jos, Fundația FAER Reghin și Școala
Gimnazială Beica de Jos;
- adresa Fundației FAER nr. 93/19.08.2014;
- adresa Școli Gimnaziale Beica de Jos nr. 504/08.09.2014;
- avizul comisiei de specialitate;
- prevederile Legii nr. 292/2011 - legea asistenței sociale;
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 1/2011 - legea educației naționale, cu modificările și completările
ulterioare;
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- Ordinul MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a
Programului ,,Școala după Școală";
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin (1), alin. (6) litera a) pct. 2, art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1)
litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
h o t ă r ă ş t e:
Art.1. (1) Se aprobă implementarea și finanțarea din bugetul local a programului ,,Școală
după Școală", parte a proiectului ,,Incluziune socială și îmbunătățirea condiților de viață pentru
romi și alte grupuri vulnerabile", pe o perioadă de doi ani, începând cu anul școlar 2014-2015 și
continuând cu anul școlar 2015-2016, în procent de 25% în primul an școlar și 40% în al doilea an
școlar.
(2) Programul ,,Școală după Școală", se va desfășura în colaborare cu Fundația
pentru promovarea Agriculturii și Economiei Regionale (FAER) Reghin și Școala Gimnazială Beica
de Jos.
Art.2. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între comuna Beica de Jos,
Fundația FAER Reghin și Școala Gimnazială Beica de Jos.
Art.3. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Beica de Jos, pentru anul școlar
2014-2015, a sumei de 13125 RON, necesară pentru finanțarea către comuna Beica de Jos a
25% din programul ,,Școală după Școală".
(2) Suma aferentă anului școlar 2015-2016, va fi stabilită și aprobată anual prin
hotărâre a Consiliului Local Beica de Jos.
Art.4. Se împuternicește primarul comunei Beica de Jos să semneze Protocolul de
colaborare, precum și toate documentele din cadrul programului ,,Școală după Școală".
Art.5. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Beica
de Jos, compartimentul financiar-contabil și compartimentul asistență socială, Fundația pentru
promovarea Agriculturii și Economiei Regionale (FAER) Reghin, Școala Gimnazială Beica de Jos.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului–Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil și compartimentului asistență socială,
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Fundației pentru promovarea Agriculturii și Economiei Regionale (FAER) Reghin, Școala
Gimnazială Beica de Jos, se afişează și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tropotei Emanoil
Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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