
 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

HOTĂRÂREA NR.23 

din 5 martie 2015 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic 
„Bolyai Farkas”  în vederea organizării Concursului naţional de matematică 

„Brenyó Mihály”  
                     

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.3.971/3.03. 2015 a Direcţiei Economice pentru aprobarea 

cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”  în vederea 

organizării Concursului naţional de matematică „Brenyó Mihály, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, 

Ţinând seama de prevederile art. 55, alin.(1) şi (2) din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 87/2012, 

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. (1) Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic „Bolyai 

Farkas”, în vederea organizării Concursului naţional de matematică „Brenyó Mihály”, în 

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

prezenta hotărâre.  

(2) Susţinerea financiară a acţiunilor cuprinse în Anexa nr.1 la Convenţia de cooperare    

se asigură din bugetul judeţean, de la capitolul 870250. 

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, 

Muzeului Judeţean Mureş şi Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”, str. Bolyai, nr. 3, Tîrgu-

Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

                                                  

 PREŞEDINTE                               Contrasemnează                                                                                   

 Ciprian Dobre                                                                                   SECRETAR                                                                                          

                               Paul Cosma 

       

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot026_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot026_2012.doc
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Nr. 3.971/3.03.2015 
Dosar VI D/1 
 

 

EXPUNEREA DE MOTIVE 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic 

„Bolyai Farkas”  în vederea organizării Concursului naţional de matematică 

„Brenyó Mihály”  

 

Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, în perioada 22-24 martie, organizează un eveniment 

de importanţă naţională, Concursul de matematică „Brenyó Mihály”, un prilej de 

afirmare şi susţinere a profesionalismului, a potenţialului organizatoric şi de 

manifestare a ospitalităţii, într-un context care evidenţiază învăţământul de 

performanţă din  unităţile şcolare din România şi implicit, din judeţul Mureş, cu o bază 

susţinută încă din clasele primare (clasele a III-a şi a IV-a). 

Concursul naţional de matematică, organizat sub egida Ministerului Educaţiei 

Naţionale, a devenit o tradiţie, un reper distinct pentru judeţul nostru. Aflat la a XIV-a 

ediţie, evenimentul destinat copiilor din clasele primare, angrenează în concurs, la 

faza finală, un număr de 50 de elevi proveniţi din 16 judeţe ale ţării, împreună cu 

profesori însoţitori şi membrii Comisiei centrale de evaluare. 

 Pentru o bună organizare a evenimentului menţionat, se solicită sprijinul financiar al 

Consiliului Judeţean Mureş pentru achitarea unor cheltuieli necesare, în valoare de 

5500 lei. 

Având în vedere posibilitatea de promovare a patrimoniului cultural, ţinând cont de 

implicarea responsabilă în susţinerea învăţământului şi a educaţiei tinerilor, propunem 

participarea Consiliului Judeţean la realizarea evenimentului cultural menţionat. În 

acest sens, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat şi Convenţia de 

cooperare, parte integrantă a acestuia.  

 

PREŞEDINTE                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                                                                                  Bartha Iosif 
                                                          

              
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier, Mihaela Iordache 
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