HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării, din bugetul local al Comunei Ciugud, a programului
Şcoală după şcoală, în unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Ciugud
Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa ordinară în data de
29.04.2022;
Luând în dezbatare:
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării, din
bugetul local al Comunei Ciugud, a programului Şcoală după şcoală, în unitatea de învăţământ
preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Ciugud iniţiat de primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr. 2653/14.04.2022 al Compartimentului Juridic;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe,
servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului
înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie,
cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;
- Adresa nr. 603/08.04.2022 a Şcolii Gimnaziale Ciugud, județul Alba, înregistrată la
Primăria Comunei Ciugud sub nr. 2544/11.04.2022 prin care se solicită alocarea unei sume de bani
pentru susţinerea programului Şcoală după şcoală;
- Procedura operaţională privind organizarea programului Şcoală după şcoală emisă e către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba;
- Avizul nr. 2329/20.05.2021 emis de către Inspectoratul Şcoalr Judeţean Alba, referitor la
aprobarea derulării Programului şcoală după şcoală;
Văzând prevederile:
- art. 51 şi art. 52 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.58, art. 103 alin. (2), art. 105 alin.(2) lit.l), art. 262 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului Şcoală
după Şcoală, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.12 alin. (2), art. 178, art. 181 din Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea
Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 129 alin. (7) lit.a), art. 139 alin. (1), art.140 alin. (1), art. 166 alin.(20 lit.l) din O.U.G.
nr. 57/2019, privind Codul adminsitrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
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HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobă organizarea şi finanţarea, pentru lunile aprilie, mai, iunie, aferente
semestrului II din anul şcolar 2021-2022, din bugetul local al Comunei Ciugud, a programului
Şcoală după şcoală, implementat în unitatea de învăţământ de stat- Şcoala Gimnazială Ciugud.
Art.2. Aprobă modelul Protocolului de colaborare dintre Comuna Ciugud şi Şcoala
Gimnazială Ciugud, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. Finanţarea cheltuielilor aferente serviciilor de catering contractată de unitatea de
învăţământ Şcoala Gimnazială Ciugud se vor face prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al
instituţiei şcolare.
Art.4. Unitatea de învăţământ-Şcoala Gimnazială Ciugud va prezenta lunar, către Comuna
Ciugud, documentele justificative necesare decontării sumelor menţionate. Decontarea se va face
doar pentru serviciile efectiv prestate, indiferent dacă beneficiarii optează pentru prezenţa în toate
zilele lucrătoare ale lunii sau doar pentru anumite zile, în limita sumei de 10,5 lei/zi/beneficiar.
Art.5. Îndeplinirea tuturor condiţiilor legale privind desfăşurarea activităţii, prestarea
serviciilor educaţionale, de supraveghere, îndrumare sau furnizare hrană, în mod direct sau prin
parteneri este în sarcina exclusivă a unităţii de învăţământ.
Art.6. Se împuternicește domnul Gheorghe Damian, Primarul Comunei Ciugud, să semneze
în numele și pe seama Consiliului local al Comunei Ciugud Protocolul de colaborare menţionat la
art. 2 din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004, privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.8. Hotărârea se comunică către:
- Primarului Comunei Ciugud;
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba;
- Compartimentului Financiar Contabil;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează secretar general

Ciugud, 29.04.2022
Nr.45
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100
% din numărul consilierilor în funcţie

