HOTĂRÂREA NR.200
din 21 decembrie 2017
pentru aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Tehnologic
”Domokos Kazmer” din Sovata în vederea organizării Concursului Naţional de
Matematică al Liceelor Maghiare din România
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr. 27696/15.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub numărul
24696/15.11.2017,
Ţinând cont de prevederile art.111, alin.(5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) Iit. e), coroborate cu cele ale art.91, alin.(6) lit. a)
precum şi a celor ale art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Tehnologic
”Domokos Kazmer” din Sovata pentru organizarea Concursului Naţional de Matematică al
Liceelor Maghiare din România, potrivit Convenţiei de cooperare, cuprinsă în Anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Domnul Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, se împuterniceşte
cu semnarea Convenţiei de cooperare prevăzute la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Liceului Tehnologic ”Domokos Kazmer” din Sovata
şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa
la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

```````````
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Nr.27696/15.12.2017
Dosar. VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Tehnologic
”Domokos Kazmer” din Sovata în vederea organizării Concursului Naţional de
Matematică al Liceelor Maghiare din România
Prezentul proiect propune asocierea cu Liceul Tehnologic ”Domokos Kazmer” din
Sovata în vederea susținerii financiare a Concursului Naţional de Matematică al
Liceelor Maghiare din România. Deși acțiunea este susținută și de Ministerul
Educației Naționale, se solicită și sprijinul Consiliului Județean Mureș întrucât
bugetul necesar calculat este insuficient, față de implicarea pe care o presupune
un concurs național. În acest sens, suma solicitată este de 20.000 lei.
Resursele umane implicate - elevii claselor a IX-Xll ai liceelor cu limba de predare maghiară, profesori-preparatori, comisia centrală de organizare, comisia de
elaborare a subiectelor, comisia de evaluare a lucrărilor, profesori universitari si
preuniversitari de specialitate, profesorii organizatori, precum și acțiunile concrete
- etapa pe școală, în luna octombrie 2017, etapa județeană în luna decembrie 2017,
etapa națională 31 ianuarie - 04 februarie 2018 Liceul Tehnologic "Domokos
Kazmer" Sovata, solicită o atenție deosebită și organizare meticuloasă.
Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare,
proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Peter Ferenc
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Nr.27698/15.12.2017
Dosar. VI D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea colaborării între Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Tehnologic
”Domokos Kazmer” din Sovata în vederea organizării Concursului Naţional de
Matematică al Liceelor Maghiare din România

Prezentul proiect propune asocierea cu Liceul Tehnologic ”Domokos Kazmer” din
Sovata în vederea susținerii financiare a Concursului Naţional de Matematică al Liceelor
Maghiare din România. Deși acțiunea este susținută și de Ministerul Educației
Naționale, se solicită și sprijinul Consiliului Județean Mureș întrucât bugetul necesar
calculat este insuficient, față de implicarea pe care o presupune un concurs național.
În acest sens, suma solicitată este de 20.000 lei.
Concursul de Matematică al liceelor maghiare din România a fost fondat de către Dr.
Bencze Mihaly în anul 1990 la Colegiul Naţional ”Aprily Lajos” din Brașov, actualul
director al Liceului Teoretic ”Ady Endre” din Bucureti. Din anul 1990, se organizează
anual, având etapele – locală, judeţeană, naţională, internaţională.
Din anul 2008 Concursul de Matematică al Liceelor Maghiare din România este
recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale, având regulament și figurând pe lista
concursurilor finanțate. Etapa internațională figurează ca Olimpiadă de Matematică a
Liceelor Maghiare din Europa (etapa internațională 14 -18 martie 2018 Kaposvar,
Ungaria).
Resursele umane implicate - elevii claselor a IX-Xll ai liceelor cu limba de predare maghiară, profesori-preparatori, comisia centrală de organizare, comisia de elaborare
a subiectelor, comisia de evaluare a lucrărilor, profesori universitari si preuniversitari
de specialitate, profesorii organizatori, precum și acțiunile concrete - etapa pe școală,
în luna octombrie 2017, etapa județeană în luna decembrie 2017, etapa națională 31
ianuarie - 04 februarie 2018 Liceul Tehnologic "Domokos Kazmer" Sovata, solicită o
atenție deosebită și organizare meticuloasă.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier
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Nr.27692/15.12.2017
Dosar. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul
Județean Mureș și liceul Tehnologic ”Domokos Kazmer” din Sovata, în
vederea organizării Concursului Național de Matematică al Liceelor
Maghiare din România

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
cu expunerea de motive nr.27696/15.12.2017 și raportul de specialitate al
Compartimentului patrimoniu, servicii publice şi guvernanţă corporativă,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea
nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care
precizăm următoarele:
Obiectul de reglementare al actului administrativ analizat vizează aprobarea
cooperării dintre Liceul Tehnologic ”Domokos Kazmer” din Sovata și Consiliul
județean Mureș în vederea organizării Concursului Național de matematică al
Liceelor Maghiare din România și a condițiilor de realizare a acestei cooperări.
Potrivit prevederilor art.91 alin. (1) lit. „e”, din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş exercită atribuţii privind
cooperarea
interinstituţională, sens în care, potrivit alin.(6) lit.”a” al aceluiași text de lege
consiliul județean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public judeţean.
Astfel, în considerarea dispozițiilor legale mai sus invocate, apreciem că prin
obiectul și scopul convenției - anexă la proiectul de hotărâre, cooperarea supusă
aprobării, se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale Consiliului
Județean Mureș.
De altfel, Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările
ulterioare, prevede la art.111, alin.(5) posibilitatea finanțării din bugetul
județean a olimpiadelor și concursurilor școlare județene.
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Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind
aprobarea colaborării între Consiliul Județean Mureș și Liceul Tehnologic
”Domokos Kazmer” din Sovata, în vederea organizării Concursului Național de
Matematică al Liceelor Maghiare din România, poate fi supus dezbaterii şi
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Szoverfi Gabriella
Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu
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