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MODEL

ACORD DE

Art.1. CADRUL GENERAL
1,.1, Acordul de asociere se incheie in vederea deruldrii Programului judelean pentru

sprijinirea Programului ,,$coald dupd gcoale", in continuare Programul SDS, gi nu sub forma
unei asocieri cu personalitate juridicS.

Bazalegall a acordului in ceea ce privegte oportunitatea finanfdrii Programului SDS este
Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
art. 58 din Legea educaliei nafionale nr. U201'],, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
Ordinul ministrului educafiei, cercetdrii, tineretului gi sportului nr. 5349107.09.2011 privind
aprobarea Metodologiei de organizare a Programului ,,$coald dupi gcoald", cu modificdrile gi

completirile ulterioare, HotirArea Consiliului judefean Covasna nr. 2021 cu privire la
aprobarea Programului judelean pentru sprijinirea Programului ,,$coald dupd gcoale", in
perioada 2021-2024, precum gi HotirArea Consiliului Local nr.J_.

1.2. Procesul-verbal nr al Comisiei de evaluare si selectionare a

proiectelor depuse in cadrul Programului judelean pentru sprijinirea Programului ,,$coali dupX
gcoald" in perioada 202I-2024.

1.3. Scopul programului judelean constd in sprijinirea, in asociere cu unitdtile
administrativ-teritoriale, a programului ,,$coali dupd gcoald", desfdgurat in unitdlile de
invdfimAnt din judeful Covasna din mediul rural.

Art. 2. PARTILE ACORDULUI
2.1. fudelul Covasna prin Consiliul Judefean Covasna cu sediul in municipiul SfAntu

Gheorghe, Piala Libertifii nr. 4, fltd. Covasna, tel. 02671311190, reprezentat prin TAMAS
S6ndor, in calitate de pregedinte gi VERES Jdnos, director executiv,

9i
cu sediul in

......, conful nr. ....

....... in calitate de .

.., judelul
Covasna, cod fiscal ...
reprezentat prin

deschis la ..

Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condifiilor de colaborare a pdrfilor

menlionate mai sus, in vederea finanldrii Programului ,,$coald dupi gcoale" h unitatea de
invd[imAnt

3.2. Judeful Covasna prin Consiliul judelean Covasna contribuie cu suma de _ lei
necesard finanfdrii Programului SDS in localitatea respectivi.

3.3. Cota-parte a unitdfii administrativ-teritoriale participante la finanlarea proiectului
nu va fi mai micd decAt suma acordatd de cdtre judepl Covasna.

3.4. Contribufia judefului Covasna prin Consiliului |udefean Covasna se acordd dupd
cum urmeazi: sprijinul financiar se acordi in condifiile decontdrii ulterioare a cheltuielilor
lunare sau semestriale. Beneficiarul lunar sau la sfArgiful fiecdrui semestru va inainta sifuafiile
financiare citre Consiliul Judefean Covasna spre aprobare, impreund cu documentele
justificative.



;."' ' .,..j , : . A,rt.4. DRErTURILE gr OBLIGATTILE rARTILOR
' 

:,..4.1. fudeful Covasna prin Consiliul ;udeqean Covasna:
l- "

. , ih) sg obligd.sd asigure alocarea,sumelor*destinate finanldrii Programului SDS;

ibl aib dreptul'si solicite de la beneficiar iapoarte gi explicalii privind organiza

Prbgramului SDS gi utilizarea sumelor alocate;

rea

c) are dreptul sd modifice contribufia proprie sau sd rezilieze prezentul contract dacd

beneficiarul comunicd date, informalii sau inscrisuri false ori eronate, precum gi in cazul

neindeplinirii corespunzdtoare a obligaliilor contractuale asumate de cdtre acesta.

4.2. , prin Consiliul Local:

a) se obligd sd asigure alocarea sumelor destinate finanldrii Programului SDS;

b) se obligd sd respecte perioada de derulare a programului judefean;

c) se obligd sd utilizeze suma numai i:r scopul realizdrii Programului SDS;

d) se obligd sd reflecte corect in evidenlele sale contabile, toate operaliunile economico-

financiare cu privire la sprijinul financiar acordat gi sd le prezinte Consiliului Judefean Covasna

ori de cAte ori ii sunt solicitate, pe durata deruldrii acordului;
e) se obligi sd specifice, cel pulin pe o suprafald publicitard, faptul cd proiectul a fost realizat

impreund gi cu sprijinul judefului Covasna prin Consiliului Judelean Covasna;

f) se obligd si prezinte Consiliului Judelean Covasna decontul sprijinului financiar in termen de

10 zile pentru luna anterioard sau de la sfArgitul semestrului, dupd caz, impreuni cu

documentele justificative solicitate in Ghidul solicitantului;
g) se obligi sd accepte controlul gi verificdrile finanlatorului in legdturd cu modul de utilizare a

fondurilor ce reprezintd contribufie proprie a judefului Covasna.

Art. 5. DURATA ACORDULUI
5.1. Prezentul acord se incheie pentru perioada cuprinsd intre data semndrii acestuia gi

pAni la

Art. 6. ITCETANEA CONTRACTULUI
6.1.Prezenful contract irceteazi in urmitoarele cazuri:

a) expirarea duratei prezentului acord;
b) la cererea intemeiatd a uneia dintre pdrfi, de comun acord;

c) rezilierea unilaterali de cdtre partea care gi-a ftrdeplinit obligaliile contractuale.

Art.T.FORTA MAIORA
7.1 For(a majord exonereazd de rispundere partea care o invocd, in condigiile legii.

Partea care invocd forla majord va notifica imediat, in scris, celeilalte pdrli aparilia cazului de

forli majord.

Art.8. CLAUZE SPECIALE
8.1. Prezenful acord intrd in vigoare la data semndrii acesfuia.

8.2. Modificarea prezentului acord se poate face prin act adifional al cdrui model va fi
aprobat in prealabil prin hotirAre a autoritifii deliberative.

8.3. Controlul asupra realizdrli proiectului gi cheltuirea sumelor conform destina[iei se

exercitd de cdtre compartimentele de specialitate abilitate ale aparatului de specialitate al

Consiliului Judelean Covasna, cAt gi de cdtre alte organe de control abilitate de lege.

8.4. Toate neinlelegerile apdrute intre pdrli in legdturd cu interpretarea gi executarea

prezentei se solulioneazd pe cale amiabild, sau, daci nu este posibild, de cdtre instanlele

judecdtoregti.

o



.:,..;,,','.t' datelor cu caracter personal gi privind libera circulafie a acestor date gi de

Prezentul acord de asociere a fost incheiat astdzi intr-un numdr de 2
(doud) exemplare, avAnd fiecare aceeagi forfd juridici, dintre care cAte un exemplar pentru
fiecare parte contractantd.
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