
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara 

cu Inspectoratul Școlar Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi organizării în 
comun a concursurilor şi olimpiadelor şcolare, etapa judeţeană 

 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere expunerea de motive nr. 5571/05.04.2019 la proiectul de hotărâre 

inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora;  
Văzând adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara nr.965/28.02.2019, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Hunedoara cu 
nr.4463/21.03.2019; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara privind aprobarea bugetului propriu 
al judeţului Hunedoara pe anul 2019; 

Având în vedere prevederile art.11 ale Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art.111 alin. (4) şi (5) ale Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.1 și ale alin.6 lit.a din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, 
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a 
concursurilor şi olimpiadelor şcolare, etapa judeţeană. 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 58.500 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2019 destinată realizării în bune condiţii a acțiunii menţionate la art.1 din 
prezenta. 

Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea 
proiectului menţionat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

Art.4 Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art. 2 din prezenta. 



Art.5 (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează Serviciul Relaţii 
Externe, Asocieri şi Comunicare Interinstituţională şi Serviciul buget, financiar, contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.       

         (2) Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara. 

         (3) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Flaviu Bobora 

AVIZAT: 
SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

Daniel Dan 
 
                                                                            
                                                                                                                                          
 
 
 
 
Deva, la__________2019 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 5.571 / 05.04.2019 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

În conformitate cu art.111, al.4 şi 5 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare care prevede că asigurarea fondurilor necesare 
organizării şi desfăşurării olimpiadelor şcolare şi a concursurilor şcolare etapa judeţeană se 
face de către Consiliului Judeţean, prin adresa nr. 965/28.02.2019, înregistrată la 
registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 4463/21.03.2019, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Hunedoara propune asocierea cu Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea 
realizării în comun a concursurilor şi olimpiadelor şcolare etapa judeţeană care se vor 
desfăşura în cursul anului 2019. 

Efectuarea cheltuielilor ocazionate de derularea proiectului urmează să se facă cu 
respectarea procedurilor legale. Suma totală de 58.500 lei va fi utilizată pentru efectuarea 
cheltuielilor aşa cum sunt ele prezentate în adresa menţionată de mai sus. 

Conform prevederilor art.91 alin.6 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Hunedoara poate hotărî 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 județean. 

Faţă de cele relatate anterior, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 
supunem spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
MIRCEA FLAVIU BOBORA 

 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, ASOCIERI  
ŞI COMUNICARE INTERINSTITUŢIONALĂ 
Nr. 5.599 / 08.04.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

În baza prevederilor art. 91 alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene pot hotărî 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din 
societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun  a unor acţiuni, lucrări, servicii 
sau proiecte de interes public județean. 

În conformitate cu art.111, al.4 şi 5 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare care prevede că asigurarea fondurilor necesare 
organizării şi desfăşurării olimpiadelor şcolare şi a concursurilor şcolare etapa judeţeană se 
face de către Consiliului Judeţean, prin adresa nr. 965/28.02.2019, înregistrată la 
Registratura Generală a Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 4463/21.03.2019, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara propune asocierea cu Consiliul Judeţean 
Hunedoara în vederea realizării în comun a concursurilor şi olimpiadelor şcolare etapa 
judeţeană care se vor desfăşura în cursul anului 2019. 

Efectuarea cheltuielilor ocazionate de derularea proiectului urmează să se facă cu 
respectarea procedurilor legale. Suma totală de 58.500 lei va fi utilizată pentru efectuarea 
cheltuielilor aşa cum sunt ele prezentate în adresa menţionată mai sus. 

Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciile publice de interes judeţean privind educaţia, sănătatea, 
ordinea publică, etc. 

Suma menționată anterior (58.500 lei) va fi alocată de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2019. 

Faţă de cele relatate mai sus şi de considerentele legale expuse, propunem iniţierea 
unui proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, în vederea realizării în comun  a unui proiect de 
interes judeţean şi supunerea lui spre dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean. 
 

DIRECTOR EXECUTIV DAPL, 
ADINA PRODAN – DUBEȘTEAN 

ȘEF SERVICIU, 
DAN-EUGEN CRIȘAN 

                                        
 

VIZAT 
Control financiar preventiv 

 
 

                                                                   Întocmit, LAURA GHILEA-BRAN



 
 
 

ANEXA 
La Hotărârea nr. ____ /2019 a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
Între: 
1. Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul 

Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, telefon: 0254/211350, fax: 0254/230030, judeţul 
Hunedoara, având codul fiscal: 4374474, cont de virament nr. 
RO04TREZ36624670220XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Deva, reprezentat prin 
domnul MIRCEA FLAVIU BOBORA, Președinte; 

şi 
2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Str. 

Gh. Bariţiu, nr. 2, Jud. Hunedoara, având cont bancar nr. RO97TREZ3665005XXX000114 
deschis la Trezoreria Municipiului Deva, reprezentată prin doamna MARIA ŞTEFĂNIE, 
lnspector Şcolar General. 
 

Părțile convin următoarele: 
Art.1 Scopul asocierii; 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la dezvoltarea învățământului 

hunedorean. 
Art.2 Obiectul acordului; 
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanțării și realizării în comun a 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare etapa judeţeană în anul 2019. 
Art.3 Durata acordului; 
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 

valabil până la încheierea acţiunii menţionate. 
Art.4 Obligaţiile părţilor; 
1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea 

proiectului cu suma de 58.500 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe 
anul 2019 - în condiţiile legii, și care reprezintă acoperirea cheltuielilor astfel: 

- număr de elevi estimat: 9.000 elevi x 6,5 lei/elev = 58.500 lei 
Costul estimat/elev a inclus următoarele consumabile: 

 Tipărire hârtie tipizată format special pentru concurs (fila 1 și fila 2); 

 Hârtie copiator pentru multiplicare subiecte; 

 Hârtie scris pentru ciorne; 

 Etichete autocolante pentru secretizare lucrări; 



 Pixuri de culoare roșie pentru profesorii din comisiile de corectare; 

 Pixuri de culoare albastră, markere, creioane pentru comisiile de organizare a 
concursurilor; 

 Perforatoare și capsatoare; 

 Materiale necesare specifice (foi carton special, pensule, culori etc.) pentru 
olimpiada de arte vizuale; 

 Ecusoane cu clips sau lanț pentru membrii comisiilor de organizare a 
concursurilor pe discipline; 

 Mape pentru membrii comisiilor; 

 Tonere copiatoare și imprimate utilizate pentru multiplicarea subiectelor în 
școlile unde se desfășoară olimpiadele și concursurile școlare; 

 Alte consumabile (dosare carton cu șină, plicuri, CD-uri, cutii arhivare, folii 
transparente, dosare plastic, bibliorafturi, cutii cu agrafe, clipsuri) pentru 
arhivarea documentelor concursurilor și a lucrărilor elevilor; 

 Tipărire diplome color pentru participare la olimpiade și concursuri județene; 

 Tipărire diplome pentru premierea elevilor; 

 Materiale pentru premierea elevilor (cărți, notes-uri, etc.) 

 Tipărire diplome pentru profesorii coordonatori ai elevilor; 

 Tipărire diplome pentru membrii comisiilor de organizare din școlile unde se 
desfășoară acțiunile; 

 Alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea acestora în condiții bune. 
 2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara are obligaţia de a asigura buna 

organizare şi desfăşurare a Olimpiadelor şi concursurilor şcolare etapa judeţeană în anul 
2019 și de a prezenta documente justificatve în vederea decontării cheltuielilor. 

Art.5 Modificări: 
Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, 

prin act adițional, mai ales în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele 
legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

Art. 6 (1) I.S.J. răspunde pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestora, suportând 
pagubele cauzate U.A.T. JUDEȚUL HUNEDOARA, ca urmare a oricăror acţiuni sau 
omisiuni legate de realizarea acordului şi care îi sunt imputabile.  
  (2) Utilizarea alocaţiilor bugetare de către beneficiarul ISJ în alte scopuri decât cele 
prevăzute în prezentul contract este interzisă şi atrage rezilierea fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti şi restituirea sumelor deja achitate, conform dispoziţiilor prezentului acord și 
legislației in vigoare.. 

(3) În cazul în care beneficiarului ISJ  i s-a notificat rezilierea prezentului contract din 
vina sa, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării să 
restituie finanţatorului UAT toate sumele primite. Prezentul contract constituie titlu executoriu 
pentru satisfacerea creanţelor rezultate în urma rezilierii. 

(4) Dacă beneficiarul depăşeşte acest termen de restituire datorează autorităţii 
finanţatoare penalităţi în cuantumul legal. 

REZILIEREA CONTRACTULUI  



Art. 7 (1) Contractul de finanţare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară 
intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii 
notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale. 

(2) UAT Județul Hunedoara va putea solicita, pentru motive imputabile I.S.J.  
(nerespectarea condiţiilor contractuale, a dispoziţiilor legale), încetarea acordului cu acordul 
părţilor printr-o notificare adresată Beneficiarului.  

(3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, 
beneficiarul finanţării este obligat in termen de 30 zile să returneze ordonatorului principal de 
credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea 
finanţării altor programe şi proiecte de interes public.  
 Art. 8 (1) Curtea de Conturi  exercită controlul financiar asupra derulării activităţii 
nonprofit finanţate din fondurile publice. 

          (2) Reprezentanții Ordonatorului de credite al UAT Județul Hunedoara pot 
oricând verifica modul de utilizare a sumelor alocate din bugetul județului Hunedoara, 
putând solicita în scris note justificative cu privire la utilizarea fondurilor alocate. 

Art. 9 Prevederile prezentului vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate 
cu legislaţia in vigoare. În eventualitatea unui litigiu între UAT Județul Hunedoara și ISJ 
Hunedoara, survenit în executarea acestuia, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale 
amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă litigiul va fi 
soluţionat de către instanţele judecătoreşti de contencios administrativ competente potrivit 
legii, cu respectarea procedurii prealabile prevăzute de lege. 

Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4 exemplare originale, 
dintre care 3 (trei) exemplare pentru Consiliul Judeţean Hunedoara, respectiv la Serv Relaţii 
Externe, Asocieri şi Comunicare Interinstituţională, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate 
şi Serviciul Juridic Contencios şi Relaţiile cu consiliile locale și un exemplar pentru 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara. 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA               INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN HUNEDOARA 
                  PREȘEDINTE                                                     INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 
 
                 MIRCEA FLAVIU BOBORA                                                        MARIA ŞTEFĂNIE 
 
      VIZAT CONTROL FINANCIAR 
                    PREVENTIV 
 
SERVICIUL RELAȚII EXTERNE, ASOCIERI 
ȘI COMUNICARE INTERINSTITUȚIONALĂ 
 
        VIZAT CONSILIER – JURIDIC 

_________________________________________________________________________ 
 

PREȘEDINTE, 
MIRCEA FLAVIU BOBORA 

SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
DANIEL DAN 

 


