
 
                                                                                                         PROIECT 

                                                                                                                  Nr. 37 din 21.02. 2020 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea 

de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei pentru 

Concursul  Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-a  

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de _________, 

urmare adresei nr. 120 din 30.12.2019 a Societăţii de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare nr. 2432 din 20.02.2020  al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind  aprobarea Protocolului de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani 

şi Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării cu suma de 10.000 lei 

pentru Concursul  Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-a, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 2433 din 20.02.2020 al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală şi al Direcţiei Buget- 

Finanţe, 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

  

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă Protocolul de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi Societatea de 

Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării Concursului Interjudeţean „Dimitrie 

Pompeiu”, ediţia a XX-a, cu suma de 10.000 lei. 

Art. 2 Suma de 10.000 lei necesară pentru cofinanţarea Concursul Interjudeţean „Dimitrie 

Pompeiu”, ediţia a XX-a, se va suporta din bugetul propriu judeţean pe anul 2020. 

Art. 3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Protocolul de 

parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PREŞEDINTE,             Avizat pentru legalitate, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Costică MACALEȚI           Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

Botoşani,  

Nr. ______ din _______ 2020 



 
ANEXA 

la Hotărârea nr. ______ din     .02.2020 

(nr. pagini = 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolul de parteneriat între Consiliul Judeţean Botoşani şi  

Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani, în vederea cofinanţării Concursului 

Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-a , cu suma de 10.000 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               PREŞEDINTE,             Avizat pentru legalitate, 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Costică MACALEȚI           Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN  BOTOŞANI           SOCIETATEA DE ŞTIINŢE MATEMATICE 

                                                                                         FILIALA BOTOŞANI 

  Nr.         din                2020                                                       Nr.       din        2020 

 

 

 

 

PROTOCOL DE PARTENERIAT 

 

Art. 1. Părţile 

 

1. CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI, cu sediul în municipiul Botoşani, Piaţa 

Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 710236, judeţul Botoşani, tel. 0040 231 514712, fax 0040 231 

514715, codul fiscal 3372955, reprezentat legal prin domnul Costică MACALEȚI, în calitate de 

Preşedinte,  

şi 

2. SOCIETATEA DE ŞTIINŢE MATEMATICE FILIALA BOTOŞANI, cu sediul în 

municipiul Botoşani, Str. Vârnav nr. 32,  judeţul Botoşani, tel. 0743082639, codul fiscal 18933541, 

reprezentată prin domnul profesor Ioan CIOBĂNAŞU, în calitate de Preşedinte, 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2 Obiectul Protocolului 

(1) Obiectul protocolului îl reprezintă colaborarea părţilor în domeniul cultural-ştiinţific prin 

desfăşurarea unor activităţi comune, care să conducă la îmbunătăţirea pregătirii matematice a 

elevilor din judeţul Botoşani. 

(2) Acţiunile principale ale prezentului Protocol de Parteneriat sunt: 

a) susţinerea celei de-a XX-a ediţii a Concursului Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, care va 

fi organizat la Botoşani, în perioada 08-10 mai 2020; 

b) difuzarea în unităţile de învăţământ ale judeţului Botoşani a rezultatelor concursului; 

c) promovarea actului de educaţie la nivelul judeţului Botoşani, precum şi a imaginii 

judeţului Botoşani pe plan naţional. 

 

Art. 3 Durata Protocolului 

Prezentul protocol se încheie pentru perioada pregătirii, organizării şi desfăşurării 

Concursului Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, ediţia a XX-a. 

 

Art. 4 Obligaţiile Partenerilor 

(1) Consiliul Judeţean Botoşani se angajează: 

- să contribuie cu suma de 10.000 lei, alocată din bugetul judeţean, în vederea finanţării 

evenimentului; 

- să promoveze, prin mijloacele proprii (pagina web), acest eveniment. 

 

(2) Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani se angajează: 

- să asigure diferenţa de fonduri necesară desfăşurării evenimentului; 



- să ofere patronaj ştiinţific pentru organizarea celei de-a XX-a ediții a Concursului  

Interjudețean „Dimitrie Pompeiu”; 

-  să administreze suma alocată de la bugetul judeţean în conformitate cu prevederile legale 

şi numai în scopul pentru care a fost încheiat prezentul parteneriat şi anume organizarea şi 

desfăşurarea celei de-a XX -a ediţii a Concursului  Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”; 

- să înscrie, la loc vizibil, pe toate materialele de promovare a evenimentului, denumirea şi 

sigla Consiliului Judeţean Botoşani; 

- să informeze, prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani sau prin mijloace 

proprii, toate unităţile de învăţământ din judeţul Botoşani cu privire la rezultatele concursului; 

- în termen de 30 zile de la încasarea sumei primită de la Consiliul Judeţean Botoşani, să 

prezinte Direcţiei Buget - Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean, un decont justificativ însoţit de 

copii „conform cu originalul” ale documentelor de plată, evidenţiind atât cofinanţarea de la 

Consiliul Judeţean Botoşani, cât şi contribuţia proprie, conform devizului de cheltuieli care a stat la 

baza încheierii prezentului protocol; 

- să restituie Consiliului Județean Botoșani, în termen de 25 zile de la terminarea activității, 

suma rămasă necheltuită la sfârșitul activității (atunci când derularea activității a fost posibilă cu 

costuri mai mici față de cele propuse) sau suma pentru care nu se pot prezenta documente 

justificative privind cheltuielile efectuate; în caz contrar se vor calcula penalități în cuantum de 

0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data virării sumei de către Consiliul Județean 

Botoșani și până la data restituirii efective. 

 

Art. 5 Dispoziţii finale 

(1) Modificare prezentului protocol se va face prin acordul părţilor. 

(2) Protocolul intră în vigoare începând cu data semnării lui de către ambele părţi. 

 

Încheiat  astăzi                , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

Semnăturile partenerilor 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani                            Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani    

    Preşedinte,                                                                        Preşedinte,        

      Costică MACALEȚI                                                 Profesor Ioan CIOBĂNAŞU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 2432 din 20.02.2020   

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Instituţia noastră a primit adresa nr. 120 din 30.12.2019, prin intermediul căreia Societatea 

de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani solicită acordarea unor fonduri pentru organizarea celei de-a 

XX-a ediţii a Concursului Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, în perioada 08-10 mai 2020. 

În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul judeţean hotărăşte 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 judeţean. 

Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani a solicitat Consiliului Judeţean Botoşani 

acordul cu privire la încheierea unui protocol de parteneriat în domeniul cultural-ştiinţific. 

Obiectul protocolului îl reprezintă colaborarea părţilor în domeniul cultural-ştiinţific, prin 

desfăşurarea unor activităţi care să îmbunătăţească pregătirea matematică a elevilor. 

Acţiunile principale ale parteneriatului constau în: 

- susţinerea celei de-a XX-a ediţii a Concursului  Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, care va 

fi organizat la Botoşani, 08-10 mai 2020; 

- difuzarea în unităţile de învăţământ ale judeţului Botoşani a rezultatelor concursului; 

- promovarea actului de educaţie la nivelul judeţului Botoşani, precum şi a imaginii 

judeţului Botoşani pe plan naţional. 

Această iniţiativă vine în sprijinul direct al elevilor şi contribuie activ la dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea cunoştinţelor şi pregătirii matematice a elevilor. 

Până în prezent, Consiliul Judeţean Botoşani a contribuit financiar către Societatea de 

Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani şi pentru susţinerea ediţiilor anterioare ale Concursului 

Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, respectiv în anul 2011 - ediţia a XI-a, în anul 2013 - ediţia a 

XIII-a, în anul 2014 - ediţia a XIV-a, în anul 2015 - ediţia a XV-a, în anul 2016 – ediția a XVI-a, în 

anul 2017 – ediția a XVII-a, în anul 2018 – ediția a XVIII-a și în anul 2019 – ediția a XIX-a.  

Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Botoşani în acest proiect va fi în valoare de 

10.000 lei, sumă acordată cu destinaţie specială pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii 

a acestui eveniment. Suma necesară acestui eveniment este prevăzută în bugetul anului 2020 al 

Consiliului Judeţean Botoşani şi va fi ulterior justificată de Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala 

Botoşani prin decont şi documente financiare care să ateste plăţile efectuate.  

 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în 

acest scop. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 

 

 

 



 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE DIRECŢIA BUGET-FINANŢE 

                                                       

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

Nr. 2433  din  20.02.2020 

 

Vicepreședinte, 

Dorin BIRTA 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 Societatea de Ştiinţe Matematice – filiala Botoşani, în colaborare cu Consiliul Județean 

Botoşani, Primăria Municipiului Botoșani, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani şi Şcoala 

Ginazială nr. 17 Botoşani au organizat 19 ediţii ale Concursului Interjudeţean de Matematică  

„Dimitrie Pompeiu”, nume de referinţă pentru şcoala românească de matematică. 

La ediţia a XIX-a au participat peste 600 de elevi din clasele III – XI şi 40 de profesori din 

15 judeţe ale ţării, printre care menţionăm: Iaşi, Bacău, Bistriţa, Maramureş, Suceava, Vaslui, 

Brăila, Galaţi, Neamţ, Tulcea, Constanţa, Vrancea, Buzău şi Botoşani, precum și din Bucureşti și 

Republica Moldova. Preşedintele concursului, la primele 11 ediţii, a fost regretatul profesor 

universitar doctor Dan Branzei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar în ultimii  

ani președinte a fost domnul prof. univ. dr. Radu Gologan – Președintele Societății de Științe 

Matematice din Romania. 

Rezultatele de excepţie ale elevilor botoșăneni obținute la concursurile naţionale şi 

interjudeţene au contribuit la promovarea imaginii judeţului Botoşani pe plan naţional şi 

internaţional. În obţinerea de performanţe naţionale şi internaţionale la matematică, o contribuţie 

însemnată a avut participarea elevilor la un număr cât mai mare de concursuri interjudeţene la care 

elevii botoşăneni au obţinut numeroase premii şi menţiuni. 

Valoarea concursului a crescut an de an, ultimele 15 ediţii fiind prezentate în „Gazeta 

Matematică”, având un ecou deosebit în presa de specialitate, dar şi în cea locală şi naţională, iar 

eforturile organizatorilor au fost tot mai mari. 

Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani a solicitat Consiliului Judeţean Botoşani 

acordul cu privire la încheierea unui protocol de parteneriat în domeniul cultural-ştiinţific. 

Obiectul protocolului îl reprezintă colaborarea părţilor în domeniul cultural-ştiinţific, prin 

desfăşurarea unor activităţi care să îmbunătăţească pregătirea matematică a elevilor. 

Acţiunile principale ale parteneriatului constau în: 

- susţinerea celei de-a XX-a ediţii a Concursului Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, care va 

fi organizat la Botoşani, în perioada 08-10 mai 2020; 

- difuzarea în unităţile de învăţământ ale judeţului Botoşani a rezultatelor concursului; 

- promovarea actului de educaţie la nivelul judeţului Botoşani, precum şi a imaginii 

judeţului Botoşani pe plan naţional. 

Această iniţiativă vine în sprijinul direct al elevilor şi contribuie activ la dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea cunoştinţelor şi pregătirii matematice a elevilor. 

Până în prezent, Consiliul Judeţean Botoşani a contribuit financiar către Societatea de 

Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani şi pentru susţinerea ediţiilor anterioare ale Concursului 

Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, respectiv în anul 2011 - ediţia a XI-a, în anul 2013 - ediţia a 

XIII-a, în anul 2014 - ediţia a XIV-a, în anul 2015 - ediţia a XV-a, în anul 2016 – ediția a XVI-a, în 

anul 2017 – ediția a XVII-a, în anul 2018 – ediția a XVIII-a și în anul 2019 – ediția a XIX-a.  



Menţionăm că, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Consiliul judeţean hotărăşte 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 judeţean. 

Consiliul Judeţean Botoşani a primit adresa nr. 120 din 30.12.2019, prin intermediul căreia 

Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani solicită acordarea unor fonduri pentru 

organizarea celei de-a XX-a ediţii a Concursului Interjudeţean „Dimitrie Pompeiu”, în perioada 08-

10 mai 2020. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 23 din 18.02.2020 privind aprobarea 

bugetului propriu județean și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii, pe anul 2020, a fost aprobată cu această destinație suma de 10.000 lei. 

Contribuţia financiară a Societății de Ştiinţe Matematice Filiala Botoşani în acest proiect va 

fi în valoare de 10.000 lei, conform devizului estimativ de cheltuieli anexat. 

Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Botoşani în acest proiect va fi în valoare de 

10.000 lei, sumă acordată cu destinaţie specială pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii 

a acestui eveniment. Suma necesară acestui eveniment este prevăzută în bugetul anului 2020 al 

Consiliului Judeţean Botoşani şi va fi ulterior justificată de Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala 

Botoşani prin decont şi documente financiare care să ateste plăţile efectuate.  

 

Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de Hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

 

 

 

Director Executiv,                     Director Executiv,                            Director Executiv,                                  

             

 Otilia Moruz                               Amalia Marian                                 Magda Didii 

 

 


