
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea alocerii de la bugetul propriu al Judetului

Buzdu pe anul 2018 a unor sume aferente organizirii si
desfSgurdrii fazei nalionale a Olimpiadei de Limba Francezd 9i

a Olimpiadei de Tehnologii precum 9i a concursului gcolar
judetean,,Cupa Nehoiului"

Consiliu Judetean BuzS u;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buzdu
inregistrat5 sub ff. 37Of /12.03.2018;- raportul comun aL Direcllei economice si Direcliei juridice 5l
administratie publlc; localS, inreglstrat sub nr. 3708/12.03.2018;

- avizul de legalitate al Secretarului ludelu ui Buziu dat pe proiectul de
hot; re re;

- rapoartele comisiilor de specialitate a e Consiliului Judetean Buz;u
anexate la hot5 16 re;

- adresele Inspectoratuiui 9colar Judetean BuzEu nr. 77a29/79.72,2077
gi respectiv nr. 291/1,7 .O7.2OtB;
adTesa nr, t42/74.O2.2O78 a 9co ii gimnaziale Lunca Priporului, oragul
Nehoiu;

- prevederile Hot5rarii Consiliu ui Judetean Buzdu nr. 2612018 pentru
aprobarea bugetului propriu al ludelului Buzdu pentru anul 2018;

- prevederile art, 111 alin, (5) din Legea nr. 7/2077 a educatiei nationale,
cu modificErile gi completErile ulterioare,

in temeiul art, 91 a in.(1) lit. ,,f" 9i art. 97 din Legea nr. 215/2OO7 a
administraliei publice locale, republicatS, cu modific;rile gi complet5rile
u lterioare,

HoTARASTE:

Art. 1. Se aprobd alocarea pentru organlzarea si desfbsurarea fazei
nationa e a Olimpiadei de Limba Francez; a sumei de 40.000 lei.

Art.2. Se aprob; alocarea pentru organizarea ti desf;surarea fazei
nalionale a Olimpiadei de Tehnologii a sumei de 10.000 lei.



Art. 3. Se aprobE alocarea pentru organizarea Concursului Regional de
Educatie RutierS ,,Cupa Nehoiului" suma de 3.OOO lei,

Art, 4. Sumele mentionate la art. 1 9i 2 se asigurd de la bugetul propriu al
ludetului Buz;u pentru anul 2018, Capitolul 67 ,,Cultur5, recreere, religie", Titlul
59,

Art. 5.(1) Sumele vor fi virate la bugetul Inspectoratului Scolar Judetean
Buz;u, respectiv Scolii gimnaziale ,,Lunca Priporului", caTe au obligatia de a le
utiliza conform scopului mentionat la art. 1 si 2,

(2) Institutiile mentionate la art. 1-3 vor prezenta Directiei
economice documentele justificative privind utilizarea sumelor alocate, dupE
inchelerea acliunilor.

Art. 6. Secretarul judelului BuzEu va aslgura comunicarea hot5rerii
autoritblilor 9i instituiiilor interesate precum Si publicarea pe site-ul Consiliului
Judetean Buz;u.

E9EDINTE,

OIL NEAGU
l,@1-

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAU RENTIU GAVRILA

Nr,5-9
BUZAU, 22 MARTTE 2018

Hotirarea a fost adoptat5 cu 29 voturi -pentru", - voturi ,,impotrivi,,,
- abtineri de cei 29 consilieri judeteni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

Nr, 3707 / L2,O3.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re pentru aprobarea aloc5rii de la

bugetul propriu al Judetului Buzdu pe anul 2O18 a unor sume
aferente organizirii 9i desfSgurSrii fazei nalionale a

Olimpiadei de Limba Francez5 9i a Otimpiadei de Tehnologii
precum 9i a concursului gcolar judelean ,,Cupa Nehoiului,,

Proiectul de hotS16re a fost initlat la solicitarea Inspectoratului
9colar Judetean BuzEu ca urmaTe a deciziei N4inisterului Educatiei
Nationale ca fazele na!ionale a douE ollmpiade scolare s5 fie organizate
in municipiul Buz5u, ceea ce este cu adev5rat onorant 9i reprezintS o
recunoastere a performantelor invEtEm6ntului buzoian at6t in plan
na!ional cat si inte rn atio n a l.

De asemenea, concursul de educatie rutier5 este deja la a IV-a
editie bucurAndu-se de fiecare datE de o largS participare judeteanS.

Criteriul de alocare avut in vedere a fost cel al impactului si al
participErii la fazS internatlona l;.

Suma total; cu titlu de finantare a acestor ollmpiade a fost
prev5zut5 in bugetul propriu al Judetului BuzEu aprobat pentru anul
2018.

PRESEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA JURIDICA 9I ADITIINISTRATIE
PUBLICA LOCALA

Nr. 37O8l 12.O3.2018

RAPORT
la proiectul de hotSrare pentru aprobarea alocdrii de la

bugetul propriu al Judetului Buzeu pe anul 2018 a unor sume
aferente organizirii 9i desfSgurdrii fazei nationale a

Olimpiadei de Limba Francezd 9i a Olimpiadei de Tehnologii
precum gi a concursului gcolar judelean ,,Cupa Nehoiului',

Conform art. 111 alin. (5) din Legea nr, l/20Ll,,,Consiliul
Judetean asigurE fonduri pentru organizarea si desf5surarea
olimpladelor gi concursurilor scolare judetene ....".

In baza acestui temei legal, a fost prev5zut5 suma de 50.000 lei
pentru cele douE olimpiade gcolare, avAnd in vedere ci si Ministerul
Educaliei Nationale va aloca sume in acest sens, precum si pentru
concursul gcolar judetean din aria extracurricularS.

\
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV,

OLAN M IRE LAIOPREALIVIU-MIHAIL


