JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 90/2016
privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Consiliului Local Vulcan şi Filiala Crucea
Roşie jud. Hunedoara – subfiliala Vulcan pentru susţinerea proiectului româno-german „Şcoala
după şcoală”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a Primarului municipiului Vulcan înregistrată
sub nr 86/8612/16.08.2016 prin care se propune aprobarea încheierii unui parteneriat între
Consiliului Local Vulcan şi Filiala Crucea Roşie jud. Hunedoara – subfiliala Vulcan pentru
susţinerea proiectului româno-german „Şcoala după şcoală”.
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 94/8613/2016, raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub
nr. 94/8614/2016, avizul comisiei de specialitate „Economico-financiare”, înregistrat sub nr.
109/8615/2016 precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat
sub nr. 112/8615/2016, de pe lângă Consiliul local;
Văzând invitaţia din partea preşedintelui Crucea Roşie din oraşul Gaggenau Germania ,
înregistrată la Primăria Municipiului Vulcan sub nr. 28100/03.08.2016 , precum şi solicitarea
dlui Halastauan Daniel, director Crucea Roşie subfiliala Vulcan, înregistrată sub
nr. 29354/12.08.2016;
În temeiul art. 36, alin. (6) lit. a) pct. 1, 4, 5, alin. (7), lit. a) şi al art. 45 alin. (2) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :
ART.1 Se aprobă încheierea unui parteneriat între Consiliului Local Vulcan şi Filiala
Crucea Roşie jud. Hunedoara – subfiliala Vulcan pentru susţinerea proiectului româno-german
„Şcoala după şcoală” , care va fi organizat de către Crucea Roşie în tabăra de vară din oraşul
Gaggenau din Germania.
ART.2 Se aprobă Acordul de parteneriat, în forma prezentată în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile, să semneze
Acordul de parteneriat, în conformitate cu prevederile legale .
ART.4 Se aprobă completarea Anexei la H.C.L nr 13/2016 privind aprobarea programului
acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2016, cu pct. nr. 30
din lista acţiunilor culturale: “Proiectul româno-german „Şcoala după şcoală”, perioada de
desfăşurare a acţiunii fiind 27 august – 3 septembrie 2016 “.
ART.5.Se aprobă alocarea sumei de 3500 de lei reprezentând cheltuieli de deplasare,
(combustibil, taxe drum , taxe parcare) sumă care va fi suportată din bugetul local, capit. 67.02cultură, recreere şi religie.
ART.6 Deplasarea grupului de participanţi în oraşul Gaggenau din Germania se va face cu
microbuzul primăriei, conducători auto fiind d-l Merişanu Alexandru Viorel şi d-l Antica
Valerian.
ART.7 Diurna pentru conducătorii auto se va acorda în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare de la capitolul 51 - ,,Autorităţi publice”.

ART.8 Pentru toate cheltuielile efectuate se vor prezenta documente justificative .
ART.9 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.10 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Primarului Municipiului Vulcan, Direcţiei Economice , Filialei Crucea Roşie jud. Hunedoara –
subfiliala Vulcan şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 25.08.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „pentru”

ACORD DE PARTENERIAT
PĂRŢILE :
1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL VULCAN,
reprezentat prin primar,
d-l Gheorghe Ile;
Şi
2. FILIALA CRUCEA ROŞIE jud. Hunedoara -subfiliala Vulcan, , reprezentată prin
director Halastauan Daniel- Eugen;
I. OBIECTUL ACORDULUI
- Părţile semnatare au convenit să colaboreze în cadrul proiectului româno-german „Şcoala după
şcoală” .
II DURATA ACORDULULUI
- prezentul ACORD DE PARTENERIAT intră în vigoare la data semnării sale şi este valabil pe perioada
organizării taberei de vară româno-germană de către Crucea Roşie din oraşul Gaggenau - Germania,
respectiv 27 august 2016 -3 septembrie 2016.
III. SCOPUL ACORDULUI
- Scopul proiectului este realizarea unui schimb de experienţă pe teme sociale şi de voluntariat
pentru tinerii voluntari din cadrul subfilialei de Cruce Roşie Vulcan .
IV OBIECTIVE
 voluntarii din cadrul subfilialei de Cruce Roşie Vulcan vor participa la ateliere de muncă pe
probleme sociale, îmbunătăţirea cunoştinţelor pentru acordarea primului ajutor premedical, cât
şi pregătirea proiectului „Şcoala după şcoală”.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
a) - Calendarul activităţilor din cadrul proiectului româno-german „Şcoala după şcoală” , se va
desfăşura conform Programului, stabilit de către organizatori, în cadrul taberei de vară din oraşul
Gaggenau din Germania.
b)- FILIALA CRUCEA ROŞIE jud. Hunedoara - subfiliala Vulcan se obligă să respecte calendarul
desfăşurării activităţilor şi să participe nemijlocit , să comunice în timp util orice modificare apărută
în derularea activităţilor.
c)- Consiliul Local Vulcan, se obligă să pună la dispoziţie un mijloc de transport şi să suporte
cheltuielile de deplasare în oraşul Gaggenau din Germania, constând în asigurarea combustibilului şi
plata taxelor de drum.
VI. ÎNCETAREA ACORDULUI
Acordul încetează în următoarele cazuri:
a)- cu acordul părţilor;
b)- la nerespectarea obligaţiilor menţionate mai sus.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Modificarea prezentului acord se face prin înţelegerea părţilor.
Acordul de parteneriat a fost încheiat azi……………. în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
CONSILIUL LOCAL VULCAN, prin
Primar, ing. GHEORGHE ILE

FILIALA CRUCEA ROŞIE jud. Hunedoara -subfiliala Vulcan
Director Halastauan Daniel- Eugen;
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