ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T A R C E A
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii actului adițional nr.6/2021 la Convenția de parteneriat
nr.1719/29.08.2016
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului Comunei Tarcea și Raportul de
specialitate referitor la aprobarea încheierii actului adițional nr.6/2021 la Convenția de
parteneriat nr.1719/29.08.2016;
Ținând cont de avizul favorabil al comisiilor de specialitate pentru activități juridice şi
de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor
cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism și protecţia mediului, respectiv pentru
activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială,
protecţie copii, tineret, sport și turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Tarcea;
Analizând Metodologia de organizare a programului ”Școală după școală” aprobată
prin Ordinul nr.5349/2011, Legea asistenței sociale nr.292/2011, Ordonanța Guvernului
nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările și completările ulterioare, Legea
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată, art.2144, 2146,
2148-2157 din Codul Civil - Legea nr.287/2009 republicată;
Văzând Convenția de parteneriat nr.1719/29.08.2016 încheiată între Comuna Tarcea
și Fundația Creștină Diakonia pentru înființarea Programului școală după școală și luând în
considerare faptul că doar 30 de copii doresc să participe la activitățile after school;
În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a alin.(7) lit.e, art.196
alin.(1) lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă încheierea actului adițional nr.6/2021 la Convenția de parteneriat
nr.1719/29.08.2016 între Comuna Tarcea și Fundația Crestină Diakonia din Cluj Napoca,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Se împuterniceşte dl.Vajna Anton-Arpad-primar al Comunei Tarcea, să
semneze actul adiţional nr.6/2021 la Convenția de parteneriat nr.1719/29.08.2016, în sensul
modificării obligației Fundației Creștine Diakonia, de a asigura programul tip after school
pentru un număr de 30 copii din clasele primare, începând cu luna februarie 2021, respectiv
a obligaţiei Comunei Tarcea de a asigura în cadrul parteneriatului o contribuţie lunară în
valoare de 6.000 lei/lună.
Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează dl.Vajna Anton-ArpadPrimarul Comunei Tarcea.
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Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică:
-Primarului Comunei Tarcea,
-Compartimentului de asistență socială,
-Compartimentului financiar-contabil,
-Fundației Creștină Diakonia,
-Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor.
-La dosar.
Preşedinte de şedinţă,
Molnar Iosif-Vincze

Contrasemnează
Secretarul general al Comunei Tarcea,
Băican Elisabeta

Nr.11 din 25.02.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 0 ABŢINERI din
cei 10 consilieri prezenţi
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ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
Anexa la HCL nr.11/25.02.2021
COMUNA TARCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T A R C E A

ACT
A D I Ţ I O N A L NR. 6/2021
La Convenția de parteneriat nr.1719/29.08.2016
PĂRŢILE CONTRACTANTE :
Comuna Tarcea, cu sediul în localitatea Tarcea, nr.238, judeţul Bihor, cod fiscal 5199045,
tel. 0259355807, fax 0259355807, cont bancar RO61TREZ24A675000591100X deschis la
Trezoreria Marghita, reprezentat de dl. Vajna Anton-Arpad, în calitate de primar,
și
Fundaţia Creştină Diakonia, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 7, tel. 0264441971, cod unic de înregistrare 13817694, cont bancar RO15BTRL01301205F20060XX
deschis la Banca Transilvania Cluj- Napoca, reprezentată de dl Sarosi Arthur în calitate de
director executiv,
În temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tarcea nr.11/25.02.2021 am convenit la
modificarea Convenției de parteneriat nr.1719/29.08.2016, după cum urmează:
Art.I.
Alininatul 4 de la punctul 3.1 referitor la obligațiile Comunei Tarcea se modifică și va avea
următorul cuprins: ”- să finanţeze lunar cu suma de 6.000 lei Fundaţia Creştină Diakonia,
începând din luna februarie 2021, reprezentând cofinanțarea proiectului, sumă ce va fi
prevăzută şi aprobată în bugetul local, conform H.C.L. nr. 11/25.02.2021;”
Art.II.
Aliniatul 1 de la punctul 3.2 referitor la obligațiile Fundației Creștine Diakonia se modifică și va
avea următorul cuprins: ”- să asigure programul tip after school pentru 30 de copii din clasele
primare, copii de etnie romă și din alte categorii vulnerabile și cu probleme sociale, cu risc de
abandon școlar, provenind din familii foarte sărace și/sau dezorganizate;”
Art.III.
Celelalte clauze al convenției rămân neschimbate.
Prezentul Act adiţional a fost încheiat în 2 exemplare originale şi devine parte integrantă din
convenția iniţială din momentul semnării lui de către ambele părţi.

Tarcea, la ___________2021

Vajna Anton-Arpad
Primar

Sarosi Arthur Zoltan
Director executiv
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