JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AI,
COMT'NEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.83/2017
privind incheierea unui ,,Acord de Parteneriat" intre Unitatea Administrativ
Teritoriala Comuna Sita Buzaului si Scoala Populara de Arte si Meserii Sfantu
Gheorghe

Consiliul local al comunei Sita Buzaului, intrunit in sedinta ordinara din
data de 29.11.2017 analizand expunerea de motive a primarului referitoare la proiectul de
hotarare privind incheierea unui ,,Acord de Parteneriat" intre Unitatea Administrativ Teritoriala
Comuna Sita Buzaului si Scoala Populara de Arte si Meserii Sfantu Gheorghe;
vazand. ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de

specialitate din cadrul primariei prin care se propune aprobarea acestuia, de raportul comisiei
specialitate
domeniul activitati economico-financiare,agricultura,amenajarea
teritoriului si urbanism,protectia mediului si turism,de raportul comisiei de specialitate in
domeniul invatamant,sanatate si familie,activitati social cultural si culte,precum si de avizul
secretarului ;
avand in vedere adresa nr.544/23.10.2017 a Scolii Populare de Arte si

de

in

Meserii Sfantu Gheorghe inregistrata

la

Primaria comunei Sita Buzaului

sub

nr.7464/25.10.2017 prin care solicita punerea la dispozitie a salii Caminului Cultural Sita
Buzaului in scopul derularii cursului de dans popular;
in baza prevederilor art.36, alin.2, lit."d" si lit."e", alin.6,lit."a",pct.4 ,alin.

7, lit." a" din Legea nr.21512001 privind administratia public[ locali, republicat[ ,cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul art.45, alin.l si ale art. ll5, alin.l, lit. "b" din Legea nr.
215/2001 privind administratia publictr local6, republicat6, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE

:

Art. 1. Se aprobi incheierea Acordului de Parteneriat intre Unitatea
Administrativ Teritoriala Comuna Sita Buzaului si Scoala Populara de Arte si Meserii Sfantu
Gheorghe ,conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se imputemiceste primarul comunei Sita Buzaului, domnul Stoica
Nicolae pentru semnarea Acordului de Parteneriat care face obiectul prezentei hotarari.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul
comunei prin aparatul de specialitate.
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Institutiei Prefectului Judetului Covasna
Primarului comunei Sita Buzaului
Biroului financiar contabil, taxe si impozite
Scolii Populare de Arte si Meserii Sf. Gheorghe
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Anexa nr.1 la HC1.nr........./2017

ACORD DE PARTENERIAT

intre
UAT Comuna Sita Buzaului si Scoala Populara de Arte si Meserii Sfantu Gheorghe

Art.1 Partile:
UAT COMUNA SITA BUZAULUI cu sediul in comuna Sita Buzaului, nr.222, jud. Covasna, reprezentata
prin primar Stoica Nicolae
si

Scoala Populara de Arte si Meserii Sfantu Gheorghe cu sediul in Sfantu Gheorghe, P-ta Libertatii, nr.9,
reprezentata prin Gaj Nandor,

Art.2 0biectul contractului:
Prezentul acord se incheie in scopul colaborarii intre cele doua parti semnatare in vederea organizarii
unui curs de dans popular pentru _
copii din Sita Buzaului pe o perioada de 3 ani.
Art,3 Durata acordului:
Prezentul acord de parteneriat este valabil pana la finalizarea cursului, reprezentand obiectul acestuia,
cu incepere de la data semnarii de catre ambele parti.
Art.4 Conributia partilor semnatare:
COMUNA SITA BUZAUTUI:
-va pune la dispozitia Scolii Populare de Arte si Meserii sala Caminului Cultural de cate ori acesta solicita
in scris in vederea desfasurarii activitatilor culturale, respectiv dans popular;
-va asigura sala Caminului Cultural cu sonorizare si lumini;
-va asigura suportul tehnic;

-va promova evenimentele culturale mentionand in toate materialele de promovare
pa

numele

rtenerilor;

-va desemna o persoana de contact care va mentine constant legatura cu partenerii;
-va acorda sprijin organizatoric pentru desfasurarea in conditii optime a evenimentelor;

-va sustine financiar prin subventionarea taxei de scolarizare ,copiilor pana la 18 ani in functie de
numarul acestora ,cu suma de _lei/copil/an, suma ce va fi suportata din bugetul local pentru fiecare
an bugetar;
SCOAIA POPUTARA DE ARTE SI MESERII, SF. GHEORGHE
-va desemna o persoana care va mentine constant legatura cu partenerii;

- va acorda sprijin organizatoric pentru desfasurarea in conditii optime a evenimentelor in care este
implicate formatia de dans popular;
-va pastra si utiliza in bune conditii Sala Caminului Cultural;

-va raspunde solicitarilor facute de catre administratia locala si Caminul cultural si va da sprijin in
organizarea de manifestari culturale zonale si locale, ori de cate ori este nevoie;

Art.5. Obligatii comune:

Partile semnatare se angajeaza sa se informeze reciproc, permanent, asupra mersuluicolaborarii.
Partile se vor implica activ in promovarea reciproca a imaginii partenerului.
Partile vor pastra confidentialitatea tuturor datelor furnizate intre ele.

Art.6. lncetarea acordului:
Raporturile contractuale inceteaza:
-prin acordul comun al partilor, consemnat intr-un act adjtional;
-prin denuntare unilaterala din partea oricarei parti semnatare, cu respectarea unui preaziv de 15
cincisprezece) zile calendaristice;
-de plin drept, in cazul in care partile nu isi respecta obligatiile asumate, fara orice alta formalitate;

(

-in cazul in care realizarea obiectuluiAcordului devine imposibila din motive independente de vointa
lor;

-in caz de forta majora;

Art.7 Dispozitii finale:
-Prezentul Acord poate fi modificat sau completat, numai prin acord comun al partilor, consemnat
intrun act aditional;
-Prezentul Acord intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.

Prezentul Acord de parteneriat a fost incheiat astazi, .................., in 2 (doua) exemplare originale,
cate
u nul pentru fiecare parte.

UAT COMUNA SITA BUZAULUI,
PRIMAR,

Stoica Nicolae

Scoala Populara de Arte si Meserii Sfantu Gheorghe,

MANAGER,
Gaj Nandor
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