
 

 

                                                                                                                                                                                                            
PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. 

din 26 martie 2015 

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

Română  
                     

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.5.041/19.03.2015 a Direcţiei Economice pentru aprobarea 

cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în 

vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Română, 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. (1) Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Mureş în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura 

Română,  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 şi 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, str. Victor Babeş, nr. 11, Tîrgu-Mureş, care răspund 

de aducerea sa la îndeplinire. 

                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

 PREŞEDINTE                                                                                            SECRETAR 

 Ciprian Dobre                                                                                          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. 5.041/19.III.2015 
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 Limba şi 

Literatura Română 

 

Inspectoratul ŞcolarJudeţean Mureş a fost desemnat de către Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice să organizeze, în perioada 6-10 aprilie 2015, Olimpiada Naţională 
de Limba şi Literatura Română, o competiţie de prestigiu la care vor participa 220 de 
elevi şi 83 de profesori (reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 
profesori universitari, inspectori şcolari, profesori metodişti), reprezentând toate 
judeţele ţării. 
 
În acest sens, prin adresa cu nr. 4976/19.03.2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 
solicită Consiliului Judeţean Mureş susţinerea şi sprijinul financiar în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a unei activităţi de anvergură, de nivel naţional.  
 
În fiecare an, elevii din judeţul Mureş au obţinut rezultate importante la Olimpiada 
Naţională de Limba şi Literatura Română – premii I, II, III şi premii speciale, adăugând 
valoare învăţământului de performanţă mureşean. În 2015, aceştia vor participa alături 
de elevi din alte judeţe, la cea mai înaltă competiţie de limba şi literatura română, în 
judeţul lor care, după 11 ani, este din nou gazda unui astfel de eveniment. Premiile 
oferite constau în cărţi, obiecte de birotică, de artizanat local şi anumite sume de 
bani, în funcţie de performanţele deosebite obţinute. 
 
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, cu un 
sprijin financiar în valoare de 25.000 lei, pentru a se putea oferi elevilor un cadru 
competitiv adecvat.  
 
 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 


	pct 3
	pct 3 exp

