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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.20/2020 
 
 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Zăbala nr.50/2019 privind 
încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Zăbala, Fundația Creștină Diaconia și Școala 
Gimnazială nr.1 Zăbala pentru implementarea în comun a Programului ”Școală după școală” în 

cadrul anului școlar 2019 – 2020. 
 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 

martie 2020, 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr.2236/17.03.2020; Raportul de 
specialitate al Compartimentului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Zăbala şi 
Raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Zăbala 
nr2261/18.03.2020.; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de: 
-  prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.3 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile Ordinului nr.5349/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului ” Școală după școală”, 
- prevederile art.129 alin.(1) şi alin.(2) lit.”f” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  
- În temeiul art.139 alin. (3) lit. ”f” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Zăbala 

nr.50/2019, şi va avea următorul cuprins: se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Comuna 
Zăbala, Fundația Creștină Diaconia și Școala Gimnazială nr.1 Zăbala pentru implementarea în comun a 
Programului ”Școală după școală” în cadrul anului școlar 2019 - 2020, 
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Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D - nul primar Fejér 
Levente. 

 
Zăbala, la 18 martie 2020 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                             BARABÁS RÉKA 


