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PROIECT DE HOTARARE
privind aprob area asocierii Judefului lalomita cu lnspectoratul Şcolar Judetean
lalomita in vederea realiztirii in comun a actiunii cu caracter stiintifk si cultural
"01.1MPlADA NATIONALA DE LIMBA Şl LlTERATURA ROMANA — clasele IX-XII"- Faza
National ei
Conaillul

1

Judetean lalomIta
1111111111

1111111
Consiliul Judetean lalomita,
10000110688
Avand vedere:
- Referat de aprobare nr. (335SW-C-din it' 0 '9) .2022 a Preşedintelui Consiliului
Judetean lalomita;
Examineind:
- Adresa nr. 4355 din 05.04.2022 a Inspectoratului 5colar Jude ţean lalomiţa;
- Raportul nr.q39+110eL2.3 din
0 '9- .2022 al Direcţiei Coordon are Organizare;
Avizul nr.
din
.2022 al Comisiei pentru inv ăţămant, cultură,
culte, tin eret, colaborarea cu societatea civil ă relaţii externe;
- Avizul nr.
din
.2022 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
din
.2022 al Comisiei juridice, de disciplin
drOturi, o bligaii şi incompatibilitati,
În conformitate Cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) i e), alin. (5) lit, a) şi alin. (7) lit, a) din
Ordonan ţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările .si cornpletarile ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, Cu modific ările şi
corripletările ulterioare;
"67 temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgentă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările i complet ările ulterioare,
HOTARA Ş TE:
Art.1 Se aprob ă asocierea Jude tului Ialomita cu Inspectoratul 5colar Jude ţean
lalomiţa in vederea realiz ării în comun a ac ţiunii cu caracter ştiin ţific şi cultural „
OLIMPIADA NATIONALA DE LIMBA 51 L1TERATURA ROMANA — clasele IX-X11"- Faza
Na ţională
Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere at Judetului
cu Inspectoratul
Şcolar Jude ţean lalomiţa in vederea realiz ării in comun a proiectului mentionat la art. 1,
in forma ş i continutul prezentate in anexa care face parte integrant ă din prezenta
hotăreire.
Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

(2) Se aprob ă contributio judetului lalomita pentru realizarea In comun a actiunii
cu caracter ştiin ţific şi cultural „OLIMP1ADA NATIONALA DE LIMBA 51 L1TERATURA
ROMANA — clasele IX-X11"- Faza National& in cuantum de 45.000 lei.

Art. 3 Se rmputernice şte domnul Marian Pavel, Pre şedintele Consiliului Judetean
lalomita, s ă semneze Con tractul de asociere mentionat la art. 2 alin. (1) al prezentei
hotărări.
Art. 4 Prezenta hotăreire devine obligatorie şi produce efecte de la data
cornunicării.
Art. 5 Prin grija Secretarului General at Judetului lalomita, prezenta hot -eh-6re se
va cornunica Pre şedintelui Consiliului Judetean Ialomita, directiilor implicate din cadrul
aparatului de specialitate at Consiliului Judetean lalomita, Ins pectoratul Scolar Judetean
lalomira spre ducere la indeplinire, Institutiei Prefectului — Judetul lalomita, urm ănd să
fie publicată şi pe site-ul Consiliului Judetean lalomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al
Judetului".

PRE5EDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judetului lalomita
ADRIAN ROBERT IONESCU

Nr.
,4doptată lo Slabozia
.2022
Astăzi

Rd/Oc
I.L.
2 ex.

Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

Anexa la Hotără'rea Consiliului Judetean Iaion
din
2022

CONTRACT DE ASOCIERE
in vederea realiziirii actiunii cu caracter tiinţ Jic i cultural
n OLIMPIADA NATIONALA DE LIMBA I LITERATURA ROMANA clasele
National eis

Faza

PĂRTILE CONTRACTANTE
1. Inspectoratul Ş colar Judetean Iałomiţa, cu sediul in Slobozia, str. Lacului, Nr. 19,
judeţul Ialomiţa, cod de inregistrare fiscal ă 4365182, e-mail, secretariat@isjialomi ţa.ro ,
reprezentat ă prin doamna, MITREA STELUTA IULIANA avănd funcţia de Inspector Şcolar
General, in ealitate de Asociat 1
§i
2. Judeţul lalotniţa, cu sediul in Slobozia, str. Piaţa Revoluţiei nr.1, telefon 0243.230.200,
fax 0243.230.250, reprezentat prin domnul MARIAN PAVEL, avand funcţia de Presedinte al
Consiliului Judetean Ialomi ţa, in calitate de Asociat 2
OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE
Art.l. Organizarea i desfăşurarea in condi ţii optime a „OLIMPIADEI NATIONALE DE
Li MBA SI LITERATURA ROMANX clasele IX-XII"- Faza Na ţională, in perioada 26-30
aprilie 2022, acţiune cu caracter ştiinţific şi cultural.
Art.2. Promovarea imaginii eelor dou ă părţi prin intermediul activit ăţilor propuse.
GRUPUL TINTĂ
Olimpiada naţională de limba şi literatura roman ă — c1asele IX-XII fan. na ţională 26-30
aprilie 2022, se va desfăşura la Slobozia, judelu1 Ialomi ţa şi se va bucura de o participare
natională, fund prezenţi:
- 177 de elevi- invătămant liceal,
- 42 profesori insoţitori,
- 35 cadre didactice din Comisia central,

DREPTURILE PĂRTILOR
Art.3. Ambele părţi au dreptul la promovarea propriei imagini, urmare ac ţiunilor realizate
in cadrul contraetului.
OBLIGATIILE PĂRTILOR
Art.4. in cadnal contractului, Inspectoratul Şcolar Judetean Ialomita, se obligă să:
- Ann* din timp asociatul 2 'in leg ătură cu data şi locul de desfăşurare a ac ţiunilor din
cadrul olimpiadei;
1

- Sa organizeze in conditii optime Olimpiada cu participare national ă, corectare luer ărilor;
- Asigure contributia proprie in suma de 131.837 lei, (din care 697 lei transport, 940 lei
cheltuieli organizatorice, 122.000 lei masă si cazare si 8.200 lei premii);
• Pună la dispozitia asociatului rezultatele finale ale concursului;
- Prezinte Cons iliului Judetean Ialomita, in termer' de 10 zile de la finalizarea concursului
toate documentele fmanciar contabile justificative pentru contributia financiar ă a acestei autorit ăti
publice judetene.
- S ă restituie asociatului 2, la finalizarea Olimpiadei, sumele de bani ramase necheltuite din
contributia acestuia-dup ă expirarea acestui termen.

Art.5. in cadrul parteneriatului, Consiliul Judetean Talomita se obligă să:
Găzduiască, in sala de festivit ă ti a Consiliului Judetean Talomita, ceremoniile de deschidere
si de premiere ale acestui concurs;
Furnizeze mapele de prezentare si promovare a jude ţului Ialomita, pentru 35 de cadre
didactice, membri ai Comisiei Centrale;
Asigure deplasarea participantilor, elevi si cadre diclactice insolitoare i vizitarea
obiectivelor turistice din Slobozia, judetul Ialomi ţ a, Muzeul National al Agriculturii, Catedrala
„inăltarea Domnului";
in
Vireze,
contul
Inspectoratului
Şcolar
Judetean
Ialomiţa
nr.
R033TREZ3915005XXX000104, deschis la Trezoreria Slobozia contributia de 45.000 lei in
vederea organiz ării concursului, sumă cc va fi utilizat ă pentru:
a) premierea cu men ţiune speciala a elevilor cu rezultate deosebite la „ OLIMPIADA NAT1ONAL Ă
DE LIMBA , Ş7LITERATURA ROA/14NA - — clasele IX -XH" — 6.100 lei
b) cina festiv ă a grupului tintă 38,900 lei

D1URATA CONTRACTULUI
Art.6. Prezentul contract se incheie pentru perioada 26-30 aprilie 2022 pAnd la data
finaliză rii aetiunii cu caracter stiintific si cultural „ OLIMPIADA NATIONALA
LITERATURA ROMA ^NĂ — clasele
Faza Nationald.

2

DE LIMBA ŞI

iNCETAREA CONTRACTULUI
Art.7. in eventualjtatea unor litigii, acestea se vor rezolva pe cale arniabil ă.
Art.8. Prezentul contract poate fi reziljat in urm ătoarele condi ţii:
În caz de neindeplinire sau indeplinire defectuoas ă a prevederilor prezentului contract de
către una din părţile semnatare,
În cazul compromiterii imaginii publice a uneia dintre p ărti.
În caz de inc ălcare a legii.
La iniţiativa uneia dintre p ărti, ca urmare a imposibilit ătii realizării obiectuluj contractului,
cu o notificare prealabil ă de 5 zile.
- De comun acord intre p ărţi, cu menţionarea in scris a datej incet ării prezentului contract.
Art.9. Partea care invocă o cauză de incetare a prevederilor prezentului contract, o va
notifica celeilalte p ărţi, cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaz ă să-si produc ă
efectele.
PREVEDERI FINALE
Art.10. On de Gate on este necesar, *tile Sc vor int ălni pentru a organiza activit ătilc din
project.
Art.!!. Prezentul contract exclude dreptul p ărţilor de a cere daune sau interese.
intocmit in 2 exemplare, c ăte unul pentru fiecare parte contractant ă.

INSPECTORATUL KOLAR JUDEŢEAN
IALOMIŢA
Inspector Şcolar General,

JUDEŢUL IALOMIŢA
Presedintele
Consfliului Judetean Ia!Lomita,
MARIAN PAVEL

MITREA STELUTA IULIAN
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotătrire privind aprobarea asocierii Judetului Ialomi ţa cu
Inspectoratul Şcolar Judetean Ialomita in vederea realizarii in comun a actiunii cu
caracter ştiintific şi cultural „Olimpiada national ă de limba i literatura română — clasele
IX-XII" -Faza naţional5,
Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii propunem Consiliului Judefean Ialomi ţa
aprobarea asocieril judetului lalomita cu Inspectoratul 5'colarJudefean lalomita in vederea realizdrii
in comun a a acţiunii cu earacter stiinfific si cultural „Olimpiada nationald de limba literatura
-Faza nationalci.
romand — clasele
Propunerea este fundamentatd pe prevederile art. 173 aim. (1) lit, e) şi aim. (7) lit, a) din
Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr .5772019, cu modific ările şi completdrile ulterioare, potrivit
cărora consiliul judeţean indeplineste atributii privind cooperarea interinstitutionald, sens in care
hotărăste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu peroane juridice romdne on străine,
inelusiv en parteneri din societatea civild în vederea flnanţdrii şi realizării in comun a unor actiuni,
servicii sau proiecte de interes public judefean.
Cu adresa nr. 4355 din 05.04.2022, Inspectoratul ,5"colar Judeţean Ialomiţa a solicitat
partieiparea in comun en Judetului Ialomita la realizarea acţiunii „Olimpiada nalionald de lirnbaşi
literatura roman(' -clasele IX-XII" -Faza Nationald, care se va desfdsura in judeţul nostru fn perioctda
26-30 aprilie 2022.
Costul implementdrii in comun a proiectului va fi de 45.000 lei, Judelui Ialomiţa va asigura
suma necesară desfasurării
Costul implementdrii in comun a proiectului, care are relevantd nationald, implicdnd
participarea a 177 elevi din clasek a IX-a si a XII-a, 42 de profesori insotitori precum si 35 membri
ai Comisiei Nationale.
Educalia este o preocupare constantă şi una dintre prioritdtile strategice ale Consiliului
Judefean Ialomita, în concordantd cu obieetivele cuprinse in Strategia de dezvoltare a judetului
Ialomita.
Asocierea judeplui Ialomita en Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialornita este intemeiatd şi pe
prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 27372006 privind finantele publice locale, cu modific ările şi
completările ulterioare, potrivit cărora"autoritdtile deliberative pot aproba colaborarea sau
asocierea pentru realizarea unor lucrări ş i servicii pub/ice locale".
Avand in vedere că sunt indeplinite condiliile de oportunitate ş i necesitate, propun Consiliului
Judetean Icdomita adoptarea hotărării in forma şi confinutul prezentate in project.

Cons! rui Judetaan lalornita
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RAPORT
la proiectul de hot ăr ăre privind aprobarea asocieril Judetului Ialomita cu
Inspectoratul $colar Judetean Ialomita in vederea realiz ăril in comun a actiunii cu
caracter ştiintific şi cultural „Olimpiada national ă de limba i literatura rom ănă — clasele
IX-XII" -Faza national ă

În conformitate Cu prevederile art, 173 aim. (1) lit. e) din Ordonan ţa de Urge* a
Guvernului nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,
consiliul judeţean indeplineşte atribuţii privind cooperarea interinstitu ţionald. in vederea
indeplinirii acestor atribu ţii, potrivit art. 173 alin. (7) lit. a) "consiliul judeţean hotărăşte, in
condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom ăne on străine, inclusiv cu
parteneri din societatea civil ă, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, luerări,
servicii sau proiecte de interes public jude ţean".
Prin adresa nr. 4355 din 05,04.2022, Inspectoratul Şcolar Jude ţean Ialomiţa a solicitat
participarea in comun cu Jude ţului Ialomiţa la realizarea ac ţiunii „Olimpiada naţională de limba
literatura roman ă -clasele IX-XII" -Faza Na ţională, care se va desfăşura in judeţul nostru in
perioada 26-30 aprilie 2022.
Avănd in vedere c ă fumizarea serviciilor publiee de interes public jude ţean in domeniul
educaţici este obiectiv prioritar al activit ăţii consiliului judeţean, importan ţa acestui proieet, cat
faptul că iniţiativa Sc regăseşte printre priorit ăţile strategice ale Consiliului Jude ţean Ialomiţa,
in concordanţă cu obiectivele cuprinse in Strategia de dezvoltare a jucle ţului Ialorni ţa, precizăm
faptul c ă in exercitarea atribu ţiilor sale, consiliul judeţean asigur ă, potrivit competen ţelor sale şi
in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes jude ţean privind
educaţia.
Asocierea cu Inspeetoratul Ş colar Judeţean Ialomi ţa in vederea realiz ării in comun a
proiectului este oportun ă. Costul implement ării în comun a proiect-ului va fi de 45.000 lei,
Judeţul Ialomiţa va asigura suma necesar ă desfăşurării lui.
Din punct de vedere al legalit ăţii, proiectul de hot ărăre supus spre aprobare se intemeiaz ă
şi pe prevederile art. 35 aim. (1) din Legea nr. 27312006 privind finan ţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ce prevede c ă "autorităţile deliberative pot aproba
colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucr ări sau servicii publice locale".
Pap de cele prezentate, apreciem c ă aprobarea asocierii Jucle ţului lalomiţa cu
Inspectoratul Ş eolar Judeţean Ialomiţa in vederea realiz ării in comun a acţiunii „Olimpiada
naţională de limbă şi literatură romana elasele IX-XII" -Faza na ţională este legal ă, drept
pentru care propunem s ă fie supus ă aprob ării Consiliului Judeţean lalomiţa.
Director Executiv Adjun
Iulian Grigt, rn Do
Consillul Judetean lalomIta
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
Prin prezenta v ă. informăm că judeţul nostru va g ă7dui "OLIMPIADA NATIONAL Ă
DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMANA — clasele IX-XII " Faza National ă.
Mentionăm 06 olimpiada se va desfăşura in perioada 26-30 aprilie 2022 prin
coordonarea Ministerului Educatiei $i a Inspectoratului Ş colar Judetean Ialomi ţa •
Având in vedere art. 16 aim. 2, art. 48 alin. 1, art. 52 aim. 2 din Ordinul nr. 3035/2012
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competitiilor şeolare
şi a aegulamentului de organizare a activit ătilor cuprinse in calendanil acţiviţătilor
educative, şcolare i extra şcolare, precum i tradi ţia initiată de dumneavoastr ă, de a sustine
performanţa in educatie, v ă invităm să deveniţi partenerul nostru in organizarea şi
desfăşurarea fazei nationale a "OLIMPIADEI NATIONALE DE LI1VIBA 51
LITERATURA ROMA,' NA. clasele IX-XII ".
Crrupul tint ă este format din :
- 177 de elevi invăţămant liceal ;
- 42 profesori insatitori
- 35 cadre didactice din Comisia central ă.
În a.cest context v ă solicităm să ne spriniti cu suma de 44.990 lei, sum ă cc urmează a
fi utilizată. astfel :
> 6.110 lei pentru acordarea de mentiuni speciale pentru un num ăr de 26 de elevi;
> 38.880 lei pentru asigurarea cinei pentru un num ăr de 174 de elevi şi a 42 de profesori
insotitori ;
Vă multurnim pentru disponibilitate i implicare 1
INSPECTOR
Prof. ,(111'
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