
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj și 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru organizarea Olimpiadei Naționale de 

Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII  
 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul comun de aprobare al Direcţiei Economice și Direcţiei Imagine și 

Coordonare Instituţii Subordonate nr. 7295/24.03.2023, raportul Serviciului juridic nr. 

7348/24.03.2023, precum şi avizul comisiilor de specialitate;  

în baza Ordinului Ministerului Educației nr. 3027/12.01.2023 privind aprobarea 

competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și 

regional, în anul școlar 2022-2023, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 – Se aprobă cooperarea dintre Județul Dolj și Inspectoratul Școlar Județean 

Dolj în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa națională, pentru 

clasele IX-XII. 

 Art. 2 – Se aprobă protocolul de cooperare dintre Județul Dolj și Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa națională, 

pentru clasele IX-XII, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Se aprobă alocarea sumei de 35 mii lei din bugetul propriu al Judeţului Dolj, 

capitolul 65.02 „Învățământ”, Inspectoratului Școlar Județean Dolj în vederea organizării 

Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII.   

   Art. 4 – Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, să semneze în 

numele Judeţului Dolj protocolul de cooperare. 

      Art. 5 – (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        (2) Un exemplar al hotărârii se va comunica Inspectoratului Școlar 

Județean Dolj. 
 

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2023 

 

             PREŞEDINTE,                      CONTRASEMNEAZĂ 
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REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre 

Județul Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea organizării Olimpiadei 

Naționale de Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII 

 

Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a),  art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

se propune spre aprobare cooperarea și protocolul de cooperare dintre Județul Dolj și Inspectoratul 

Școlar Județean Dolj în vederea organizării Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa națională, 

pentru clasele IX-XII și alocarea din bugetul propriu județean a sumei de 35 mii lei Inspectoratului 

Școlar Județean Dolj în vederea desfășurării în bune condiții a evenimentului. 

Cu adresa nr. 244/10.03.2023 Inspectoratul Școlar Județean Dolj a solicitat Consiliului 

Județean Dolj sprijin pentru organizarea Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa națională, 

pentru clasele IX-XII ce va avea loc în perioada 10 –  14 aprilie 2023 la Craiova.  

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației nr. 3027/12.01.2023 privind aprobarea 

competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, 

în anul școlar 2022-2023, și Notei Ministerului Educației nr. 24347/19.01.2023, județul Dolj a fost 

desemnat pentru a organiza la Craiova, în perioada 10 – 14 aprilie 2023, Olimpiada Națională de 

Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII. La acest eveniment vor participa un număr de 

495 elevi și profesori însoțitori. 

În vederea desfășurării în bune condiții a olimpiadei se propune alocarea din bugetul propriu 

judeţean, capitolul 65.02 „Învățământ”, a sumei de 35 mii lei Inspectoratului Școlar Județean Dolj. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare cooperarea și protocolul de cooperare 

dintre Județul Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea organizării Olimpiadei 

Naționale de Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII și alocarea din bugetul propriu 

județean a sumei de 35 mii lei Inspectoratului Școlar Județean Dolj în vederea desfășurării în bune 

condiții a evenimentului. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de 

cooperare dintre Județul Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru organizarea 

Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului 

de cooperare dintre Județul Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru organizarea 

Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII, propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Județul Dolj și Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru organizarea Olimpiadei 

Naționale de Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- Ordinului Ministerului Educației nr. 3027/2023 privind aprobarea competițiilor ce se 

vor organiza și desfășura în România, la nivel international, national și regional, în anul școlar 

2022-2023, 

- art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4)  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

       

 

                     Avizat          Întocmit 

Șef Serviciu Juridic            Consilier Juridic 

     Daiana Stoica             Buzata Cristian 

               

 

 



  
 

ANEXA 

la Hotărârea nr. ___________  
 

PROTOCOL DE COOPERARE nr.           

                                                încheiat azi,  
 

Art. 1. Partenerii protocolului: 

a) Judeţul Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii nr. 19, tel/fax 0251/408.231, 

0251/408.241, reprezentat de dl Dorin Cosmin Vasile, în calitate de preşedinte;  

 b) Inspectoratul Școlar Județean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.6, 

tel 0251/420961, 0351/407395, fax 0251/421824, 0351/407396 reprezentată de dl prof. dr. 

Daniel Alexandru Ion, în calitate de inspector școlar general. 
 

Art. 2. Scopul: organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa 

națională, pentru clasele IX-XII, care va avea loc la Craiova în perioada 10.04.2023-

14.04.2023. 
 

Art. 3. Temeiul legal: art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 4. Durata: Protocolul este valabil pe întreaga perioadă de organizare şi desfăşurare a 

Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII. 

 

Art. 5. Drepturile și obligațiile părților 

Județul Dolj: participă la organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de 

Matematică – etapa națională, pentru clasele IX-XII, cu suma de 35 mii lei, alocată din bugetul 

propriu judeţean, capitolul 65.02 „Învățământ”; 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj: participă în calitate de organizator, la toate 

acțiunile necesare desfășurării Olimpiadei Naționale de Matematică – etapa națională, pentru 

clasele IX-XII, alături de ceilalți parteneri. Prezintă documente justificative privind suma 

alocată de către Județul Dolj. 
 

Art. 6. Modificarea protocolului: Părțile, de comun acord, pot modifica prezentul protocol, 

prin act adiţional. 

 

Art. 7. Dispoziții finale 

Prezentul protocol produce efecte de la data semnării şi este valabil pe întreaga perioadă 

prevăzută la art.4. 
 

Prezentul act s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare partener al 

protocolului. 
 

           Judeţul Dolj                                        Inspectoratul Școlar Județean Dolj  

        prin Preşedinte,       Inspector Școlar General, 

 

     Dorin Cosmin Vasile                                  Daniel Alexandru Ion 




