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ROMANIA
CONSILIUL IUDETEAN COVASNA

HoTARAREA Nr.

lel- ns21

cu privire la aprobarea ,,Programului judefean pentru dotarea spafiilor destinate

activititilor de tinere (', h perioada 2021-2024

Consiliul Judelean Covasna,
intrunit in gedinla sa ordinard din data de 18 august

I

cu

202'l,,

analizAnd Referatul de aprobare al Pregedintelui Consiliului judelean Covasna
privire la aprobarea ,,Programului judefean pentru dotarea spaflilor destinate

activitdfilor de tineret", in perio ada 2021.2024
vdzdnd Raportul Direcfiei economice, precum gi avizele comisiilor de specialitate

din cadrul Consiliului Judefean Covasna,
avAnd in vedere Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,
?nbaza art.173 alin. (5) lit. e), alin. (7) lit. c) si in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanfa de urgenld a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu
modificirile gi completirile ulterioare,

HOTARA9TE:

C;

Art.

'1,.

(1) Se aprobi Programul judefean pentru dotarea spaliilor destinate

activitd$lor de tineret", ftr perioada202'1,-202{, denumit in continuare Program.
(2) Se imputernicegte Pregedintele Consiliului Judelean Covasna cu numirea prin

dispozifie a Comisiei de evaluare gi selecfionare a proiectelor
aprobat la alin. (1).
(3) Comisia ardtati la alin. (2) va

in cadrul Programului

fi formatd din consilieri judefeni gi angajafi din

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judefean Covasna.
Art.2. Se aprobd Ghidul solicitantului, conform anexei nr. 1.

Art. 3. (1) Se aprobd modelul Acordului de asociere, conform anexei m.2.
(2) Se mandateazd domnul Tam6s S6ndor, Pregedintele Consiliului judefean
Covasna gi domnul Veres j6nos, director executiv al Directiei economice cu semnarea
acordurilor de asociere.

Art. 4. In termen de 20 de zile de la data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrAri, se
va publica in ziarele locale qi pe site-ul Consiliului Judelean Covasna concursul de
proiecte pentru finantarea nerambursabil5 in cadrul Programului judefean penku dotarea
spa$ilor destinate activitdFlor de tinerefl', in perioada2021,-2024, cu specificarea conditiilor
de participare si a termenului de depunere a proiectelor.
Art. 5. Anexele nr. 1 gi 2 f.ac parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se insircineazd persoanele
ardtate la art. 3 alin. (2) qi Direcfia economicd din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judefean Covasna.

Comuna Ghelinfa

1"8

august

2021..
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Contrasemneazi:

VARGA Zoltin,
Secretar general al

i

Prezenta hotdrAre se difuzeazd astfel:
- 1 ex. la Institulia Prefectului - Judelul Covasna;
- 1 ex. la Compartimentul administralie publicd;
- 1 ex. la Direclia economicd.
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