
 

 

                                                                                                  
                                                                                                        

                                      HOTĂRÂREA NR.56 

              din 27 martie 2014 

 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Mureş în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.4.860/21.III.2014 a Direcţiei Economice pentru 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Mureş pentru organizarea la Tîrgu-Mureş a Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice,  

precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(6), litera "a" şi ale art. 97, alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Mureş în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice, în 

condiţiile prevăzute în Convenţia cuprinsă în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Dr.Victor 

Babeş, nr.11,  care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                            SECRETAR 

                                                                           Paul Cosma               

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot031_2013.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot031_2013.doc
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                                        Nr. 4.860/21.III.2014 
                                        Dosar VI D/1 

 

           EXPUNEREA DE MOTIVE 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Mureş în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Limbi 

Romanice 

 
Prin adresa cu nr. 2951/20 februarie 2014, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş  

solicită sprijinul Consiliului Judeţean Mureş pentru organizarea la Tîrgu-Mureş a 

Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice.  

 

În conformitate cu Programul Concursurilor şi Olimpiadelor Şcolare elaborat de 

Ministerul Educaţiei Naţionale pentru anul şcolar 2013-2014, în perioada 07-11 

aprilie 2014, judeţului Mureş îi revine responsabilitatea de a găzdui Olimpiada 

Naţională de Limbi Romanice – franceză, italiană, spaniolă şi portugheză, pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar. În acest scop, se solicită punerea la 

dispoziţie, în regim gratuit, a Sălii Mari a Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş, în 

zilele de 07.04.2014 şi 09.04.2014, între orele 17.00-19.00, precum şi gratuitate 

pentru vizitarea Palatului Culturii şi a Turnului cu Ceas, în zilele de 8,9 şi 10 

aprilie 2014. 

 

Considerându-se un motor motivator de învăţare a mai multor limbi de circulaţie 

internaţională, concursul reuneşte la Tîrgu-Mureş, 650 de elevi din clasele VII-

XII, 70 de profesori în Comisia Centrală şi 50 de profesori însoţitori, oferind 

astfel multiple oportunităţi de promovare a judeţului Mureş şi o modalitate de a 

sublinia interesul acordat pentru susţinerea învăţământului românesc de 

performanţă.  

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene pot 

încheia convenţii de cooperare cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. În  

acest sens, supunem aprobării proiectul de hotărâre alăturat şi convenţia de 

cooperare care face parte integrantă din acesta.  

 

                            PREŞEDINTE                                                               DIRECTOR EXECUTIV 
                            Ciprian Dobre                                                                         Bartha Iosif 
                                                          

 
 
 

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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