Anexa nr.1 la H.C.L. nr.52/26.11.2019
ACT ADIŢIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL nr. 587/06.02.2019
PĂRȚILE CONTRACTANTE:
Școala Populară de Arte și Meserii cu sediul în Piteşti, Bd. Republicii nr. 66, județul Argeș, tel./fax
0248.212.260, CUI 4229466, reprezentată prin Elena Iagăr – Manager,
și
Primăria Comunei Poienarii de Muscel, cu sediul în comuna Poienarii de Muscel, jud. Argeș, CIF
4318431, reprezentată legal prin BANZEA ION - Primar
Hotărăsc:
ART.1. Se modifică Art. IV PREȚUL şi va avea următorul conţinut: ”Conform Hotărârii Consiliului
Județean Argeș nr. 197/30.09.2019, Secțiile de Meșteșuguri ale Școlii Populare de Arte și Meserii
Pitești sunt scutite de taxa de studiu”.
ART.2. Se modifică Art. V Aportul părților și va avea următorul conținut:
Aportul Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești:
- îndrumă activitatea metodică, asigurând personal calificat pentru susținerea cursurilor de Sculptură în lemn;
- pune la dispoziție programele școlare, mijloace didactice ca de exemplu: manuale, planșe, culegeri, machete
etc.;
- urmărește realizarea programei de instruire și modul cum a fost parcursă materia planificată calendaristic;
- întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al asocierii împreună cu contabilul-șef și asigură execuția
acestuia;
- organizează testarea de aptitudini ale elevilor, examenul de sfârșit de an școlar și examenul de absolvire;
- organizează concursuri/festivaluri de gen pentru cursanții școlii;
- asigură mediatizarea prin mijloace mass-media, internet, a acestei secții externe, precum și promovarea
elevilor talentați.
Aportul Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel
- asigură spațiul necesar desfășurării activității ce face obiectul prezentului contract;
- asigură fondurile necesare achitării contravalorii utilităților;
- asigură dotarea cu material didactic pentru buna desfășurare a activității în secția respectivă;
ART.3. Celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate şi obligatorii.
Prezentul act adiţional face parte integrantă din CONTRACTUL 587/06.02.2019 şi a fost redactat şi
încheiat la Pitesti, azi, data de ............................... în 2 (două) exemplare originale, toate având acelaşi
conţinut şi aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar fiind eliberat fiecărei Părţi.
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