
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.           /2022 

privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2022  
 
Consiliul Judeţean Harghita, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ____/2022 iniţiat de vicepreşedintele Bíró 
Barna Botond, la propunerea Direcţiei generale programe și proiecte, privind aprobarea 
finanţării concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2022, Adresa Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Harghita înregistrată la Consiliul Judeţean Harghita sub nr. 78264/2022, , Raportul 
de specialitate nr._____ /2022 al Direcţiei juridice și administraţie publică, Raportul de 
specialitate nr. _____/2022 al Direcţiei economice şi Procesul-verbal de afișare nr. ____/2022 
privind îndeplinirea exigenţelor de transparenţă decizională; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură și al 
Comisiei economice și investiții;  

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (5) și alin (51) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 7 din Anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din 
învățământul preuniversitar, cu prevederile art. 48 alin. (1) și art. 56 alin. (1), lit. c), alin. (2), 
lit. (d), respectiv art. 5 alin (2), art. 11, art. 13, art. 49, art. 54, art. 56 și art. 91 din Anexa nr. 1 
la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a 
Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, 
şcolare şi extraşcolare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, art. 17, alin (4) al 
Hotărârii Guvernului nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale Hotărârii nr. 8/2022 a 
Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Harghita pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 

În temeiul prevederilor art. 173. alin. (1) lit. e) şi f), coroborate cu alin. (7) lit. a) şi art. 
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă finanţarea cheltuielilor aferente concursurilor şi olimpiadelor 

judeţene din judeţul Harghita, pe anul 2022, în sumă de _______ lei cuprinsă în bugetul 
propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Harghita pe anul 2022, la Capitolul 65.02. 
Învăţământ, Subcapitolul 65.02.50. Alte cheltuieli în domeniul învăţământului – Finanţarea 
concursurilor şi olimpiadelor şcolare judeţene, la titlul 20-Bunuri şi servicii: 20.000 lei, 
respectiv la titlul 51-Transferuri între unităţi ale administraţiei: _______ lei. 

 



Art. 2. Se aprobă modelul contractului de asociere cuprins în Anexa nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta.  

 
Art. 3. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea stimulentelor financiare 

elevilor/echipelor care au obținut distincții, medalii şi premii speciale la olimpiadele și 
concursurile școlare județene şi a cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 4. Se mandatează vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna 
Botond, cu semnarea contractului de asociere încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Harghita, conform modelului aprobat la articolul precedent. 
 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
vicepreședintele Bíró Barna Botond prin Direcţia generală programe și proiecte şi Direcţia 
economică.  

 
 Art. 6. Hotărârea se comunică de Direcţia juridică și administraţie publică - 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita preşedintelui Consiliului Judeţean 
Harghita Borboly Csaba, vicepreședintelui Bíró Barna Botond, Direcţiei generale programe și 
proiecte, Direcţiei economice, Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Harghita. 

 
 

_____________, _______2022 
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ 
 PREŞEDINTE,                             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
          Borboly Csaba Balogh Krisztina 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIZAT 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                    Balogh Krisztina 
 
 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către vicepreședintele Bíró Barna Botond la 
propunerea Direcţiei generale programe și proiecte  
 
 
   VICEPREȘEDINTE    DIRECTOR GENERAL 
  Bíró Barna Botond                                     Zonda Erika 
 

 
 Întocmit,  

         Csíki Anna 
 
 

 
      VIZA JURIDICĂ 
    Direcția juridică și administrație publică 

Director executiv 
         Vágássy Alpár 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIZAT 
  Compartiment Cancelaria Consiliului Județean Harghita 

Szabó Zsolt 
coordonator compartiment 


