
JUDEłUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA                                            
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Consiliul Local al comunei 

Zăbala şi AsociaŃia „Caritas  – AsistenŃă Socială” Filiala OrganizaŃiei Caritas Alba Iulia 

 
 

Consiliul Local al comunei Zăbala, întrunit în şedinŃa ordinară pe data de 22 octombrie 

2015, 

 

 Văzând Expunerea de motive a viceprimarului referitoare la contribuirea comunei la 

implementarea proiectului  „UNITED NETWORKS – IniŃiativă integrată pentru incluziunea 

socială a comunităŃilor marginalizate” în comuna Zăbala, proiect finanŃat cu sprijinul financiar 

al Programului RO10 - CORAI, program finanŃat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială; 

 Pe baza datelor Recensământului PopulaŃiei din anul 2011, 

 Având în vedere Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 łinând seama de  prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenŃei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare , 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „e”,  art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. „f” din 

Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă semnarea Acordului de colaborare între Consiliul Local al comunei 

Zăbala şi AsociaŃia „Caritas  – AsistenŃă Socială” Filiala OrganizaŃiei Caritas Alba Iulia, conform 

Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se împuterniceşte viceprimarul comunei să semneze, în numele şi pentru 

Consiliului Local al comunei Zăbala Acordul de Colaborare menŃionată la art. 1. 

Art. 3. Viceprimarul comunei, secretara comunei,  AsociaŃia „Caritas  – AsistenŃă 

Socială” Filiala OrganizaŃiei Caritas Alba Iulia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica InstituŃie Prefectului judeŃului Covasna, 

viceprimarului comunei, AsociaŃiei „Caritas  – AsistenŃă Socială” Filiala OrganizaŃiei Caritas 

Alba Iulia, şi se aduce la cunoştinŃă publică prin afisaj. 

 

 
Zăbala, la 9 octombrie 2015 
 
 
 
 

Viceprimar,    
        Demes Botond 


