HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea parteneriatului dintre Județul Olt,
prin Consiliul Judeţean Olt, Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt,
și Societatea de Științe Matematice din România prin Filiala
Olt, în vederea organizării Olimpiadei Balcanice de
Matematică pentru Juniori, ediția a XX-a







Având în vedere :
Expunerea de motive nr.5221/17.05.2016 cu privire la
Proiectul de Hotărâre nr.5222/17.05.2016;
raportul nr. 5223/17.05.2016 al Direcţiei Economice, Buget
- Finanţe;
raportul nr. 5510/24.05.2016 al Comisiei pentru
Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice,
Respectarea Drepturilor Omului și Relații Cu Cetățenii;
raportul nr. 5480/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură,
Învățământ Activitate Științifică, Sanătate, Familie, Protecție
Copii și Culte;
raportul nr. 5574/25.05.2016 al Comisiei pentru Studii
Economico-Sociale, Buget - Finanţe, Integrare Europeană,
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
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 Adresa comună a Societății de Științe Matematice din
România, Filiala Olt și Inspectoratulului Şcolar Judeţean Olt
nr 2938/13.04.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt
sub nr. 3982/13.04.2016;
 Nota Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,
Direcția
Generală
Învățământ
Preuniversitar
nr.
41F/17.03.2016;
 Art.14, alin (2) din Metodologia cadru de organizare și
desfășurare a competițiilor școlare înscrisă în Anexa nr. 1 la
Ordinul Ministrului Educației , Cercetării, Tineretului și
Sportului nr. 3035/2012;
 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.4/28.01.2016 cu
privire la aprobarea bugetului județului Olt pe anul 2016 și
estimările pe anii 2017-2019, cu rectificările ulterioare.
În temeiul art. 91 alin (1) lit b) și e), alin (6), lit a), art.97, alin
(1), art. 98 coroborat cu art.45 alin (2) lit a) și f), art. 115, alin (2),
lit c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Județul Olt, prin
Consiliul Judeţean Olt, Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, și
Societatea de Științe Matematice din România prin Filiala Olt, în
vederea organizării, desfășurării și finanțării în perioada 18-24
iunie 2016, la Slatina, a Olimpiadei Balcanice de Matematică
pentru Juniori, ediția a XX-a, jubiliară, în forma prevăzută în
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean
Olt pentru semnarea parteneriatului menționat la alin (1).
Art.2. (1) Se aprobă alocarea din bugetul județului Olt pe
anul 2016 a sumei de 28.000 lei, reprezentând contribuția
județului Olt la organizarea și desfășurarea în perioada 18-24
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iunie 2016, la Slatina, a celei de-a XX-a ediții, jubiliară, a
Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori.
(2) Finanțarea menționată la alin (1) se asigură de la cap.
51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful
51.02.01.03 „ Autorități executive” și se virează Inspectoratului
Şcolar Judeţean Olt.
Art.3. După finalizarea evenimentului, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Olt va prezenta Consiliului Judeţean Olt documente
justificative pentru utilizarea sumei alocate prevăzute la art.2.
Art.4.
Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei
Economice, Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe,
Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Inspectoratului Şcolar
Judeţean Olt, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt
pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt .

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului Olt
Gabriel BULETEANU
SLATINA, 26.05.2016
Nr.91
2ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 30 voturi „pentru”.D/MD
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JUDEȚUL OLT
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Nr……………………

MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
prin
INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN OLT
Nr……………………
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE
MATEMATICE DIN ROMÂNIA,
FILIALA OLT
Nr……………………

CONVENȚIE DE PARTENERIAT
dintre Județul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
și Societatea de Științe Matematice din România prin Filiala Olt, în
vederea organizării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori,
ediția a XX-a

I. PREAMBUL :
Având în vedere :
- art. 14 alin.(2) din Anexa nr.1 Metodologia cadru de organizare și
desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin Ordinul Ministrului
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3035/2012;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.4/28.01.2016 cu privire la aprobarea
bugetului județului Olt pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019, cu
rectificările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. b) și e) alin. (6) lit a), art.97 alin. (1), art. 98 coroborat cu
art.45 alin. (2) lit a) și f) art. 115 alin. (2) lit c) din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 91/26.05.2016 privind aprobarea
parteneriatului dintre Județul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean
Olt, și Societatea de Științe Matematice din România prin Filiala Olt, în
vederea organizării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția
a XX-a.
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Intenționând promovarea judeţului Olt din punct de vedere cultural şi
turistic, consolidarea imaginii județului Olt la nivel național, reliefarea județului
Olt pe harta educațională a României în ceea ce privește calitatea educației,
capacitatea organizatorică, competența profesională, consolidarea activității
de performanță în învățământul matematic românesc, prezentul parteneriat
stabilește cadrul general al colaborării în vederea desfășurării în bune condiții
a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a XX-a, jubiliară.
II. PĂRȚILE CONVENȚIEI DE PARTENERIAT
1.1 JUDEȚUL OLT, prin CONSILIUL JUDEȚEAN OLT, cu sediul în
Municipiul Slatina, B-dul A.I. Cuza, Nr. 14, cod fiscal 4394706, având cod
IBAN RO43TREZ24A510103203030X deschis la Trezoreria Municipiului
Slatina, reprezentat prin Președinte PAUL STĂNESCU, pe de o parte
și
1.2 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE,
prin INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT, cu sediul în Municipiul
Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, cod fiscal 4394722, având cod IBAN
RO28TREZ5065005XXX000242 deschis la Trezoreria Municipiului Slatina,
reprezentat prin Inspector Școlar General FELICIA MAN,
- SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE DIN ROMÂNIA PRIN FILIALA
OLT , cu sediul în Municipiul Slatina, Str. Basarabilor nr. 33, cod fiscal
20570740, reprezentată prin Președinte MARIUS PERIANU, pe de altă
parte,
au convenit la încheierea prezentului parteneriat, în următoarele condiții:
III.

OBIECTUL ŞI SCOPUL CONVENȚIEI DE PARTENERIAT

Art.1. Obiectul convenției îl constituie parteneriatul părţilor în vederea
organizării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, la Slatina,
ediția a XX-a, jubiliară, în perioada 24 - 29 iunie 2016.
Art.2. Convenţia de parteneriat are drept scop promovarea intereselor
comune ale părţilor, cu ocazia desfăşurării evenimentului menţionat la art. 1,
asigurând promovarea eficientă şi calitativă a oportunităţilor oferite de judeţul
Olt din punct de vedere cultural şi turistic, precum şi sprijin în dezvoltarea
învăţământului românesc de performanţă.
IV.

DURATA CONVENȚIEI DE PARTENERIAT

Art.3. Prezenta Convenţie de parteneriat începe să producă efecte de la
data semnării sale de către toate părţile şi durează pe perioada desfășurării
Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, la Slatina, ediția a XX-a,
2

jubiliară, având o durată de acțiune determinată de atingerea obiectivelor
propuse.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR,
Toate părțile se obligă să susțină financiar cheltuielile ocazionate de
organizarea și desfășurarea Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru
Juniori, ediția a XX-a , jubiliară, după cum urmează:
Art.4.(1) JUDEȚUL OLT, prin Consiliul Judeţean Olt, participă în calitate de
partener la activităţile implicate de organizarea și desfășurarea Olimpiadei
Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a XX-a şi acordă sprijin
financiar, în sumă de 28.000 lei, pentru asigurare parte din contravaloarea
cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea acestui eveniment.
(2) JUDEȚUL OLT, prin Consiliul Judeţean Olt, va vira suma de 28.000 lei,
în contul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, organizatorul evenimentului.
Art.5.(1) Diferența până la acoperirea bugetului necesar organizării și
desfășurării Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, ediția a XXa, jubiliară, este asigurată de către Ministerul Educației Naționale si Cercetării
Științifice cu suma de 30.000 lei, Societatea de Științe Matematice cu suma
de 25.000 și diverși sponsori.
(2) Societatea de Științe Matematice din România, Filiala Olt , și
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt au obligaţia să desfăşoare toate activităţile
specifice evenimentului cuprinse în Anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta Convenţie.
(3) Societatea de Științe Matematice din România Filiala Olt și
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt au următoarele obligaţii referitoare la
promovarea acţiunii realizate în comun:
- să menţioneze în toate documentele, materialele de promovare şi
comunicatele mass-media referitoare la manifestarea culturală (spoturi
publicitare, anunţuri de orice fel, articole de presă etc.) participarea la
organizarea, desfășurarea și finanțarea concursului,în calitate de partener, a
Județului Olt, prin Consiliul Judeţean Olt;
- să permită Consiliului Judeţean Olt promovarea potenţialului cultural –
artistic şi turistic al judeţului Olt la orice activitate întreprinsă;
- să afişeze în locuri vizibile mash-ul şi bannerele Consiliul Judeţean Olt care
atestă participarea la realizarea evenimentului.
(4) Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt se obligă să justifice cheltuirea
sumei de 28.000 lei, primită de la JUDEȚUL OLT, prin Consiliul Judeţean Olt,
pentru desfăşurarea activităţilor, potrivit destinaţiei cuprinse în art. 4 alin.(1),
prezentând acestuia documentele justificative, în termen de 15 zile de la
încheierea activităţilor.
(5) În cazul în care sumele de bani primite de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Olt nu au fost utilizate integral, sau nu au fost utilizate potrivit
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destinaţiei menţionate la art. 4 din prezenta convenţie, acesta se obligă să le
restituie Consiliului Judeţean Olt, în termen de 10 zile de la încheierea
activităţilor.
VI.

RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR – LITIGII

Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunzătoare, ori cu rea
credinţă, a obligaţiilor asumate prin prezenta Convenţie, partea în culpă
datorează celeilalte părţi daune-interese.
Art.7. Părţile convin să rezolve diferendele apărute în legătură cu executarea
prezentei convenţii pe cale amiabilă. În măsura în care rezolvarea
diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, acestea vor fi deduse spre
soluţionare instanţelor judecătoreşti din judeţul Olt.
VII.

DISPOZIŢII FINALE

Art.8. Prezenta Convenţie poate fi modificată prin acordul de voinţă al
părţilor, exprimat prin act adiţional scris.
Art.9. Prezenta Convenţie s-a încheiat azi, ____________, în trei
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

MINISTERUL EDUCAȚIEI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
prin
INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN OLT
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
FELICIA MAN

PREȘEDINTE
PAUL STĂNESCU

DIRECTOR EXECUTIV
CONSTANȚA DUMITRU

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE
MATEMATICE DIN ROMÂNIA,
FILIALA OLT
PREȘEDINTE
MARIUS PERIANU

ȘEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS
ANA VENERA ȘTEFĂNESCU
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