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H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu trei unități școlare din județ  

în vederea participării echipelor de robotică la etapa regională a Concursului 
Internațional de Robotică ”BRD FirstTechChallenge (FTC)” ce se va desfășura  

în perioada 14-18 februarie 2019 la Iași 
 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.1467/2019-R din 23.01.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa  comună nr. 378/145/280 din 18.01.2019 a Liceului de Arte  ”Ionel Perlea” 
Slobozia, Liceului Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza” Slobozia și a Liceului Tehnologic 

”Sfânta Ecaterina” Urziceni; 

           - Raportul  nr. 1469/2019-T din 23.01.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
           - Raportul  nr. 1843/2019 - R din 29.01.2019 al Comisiei pentru învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 

 - Raportul nr.  1885/2019 - J din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

 - Raportul nr. 1738/2019 - P din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) punctul 1 şi alin. (6) lit. a) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Liceul de Arte ”Ionel Perlea” 
Slobozia, Liceul Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza” Slobozia și Liceul Tehnologic ”Sfânta 
Ecaterina” Urziceni în vederea participării echipelor de robotică ArtRobotiX, Tehrocuz și 
November Eleven la etapa regională a Concursului Internațional de Robotică 
”BRD FirstTechChallenge (FTC)” ce se va desfășura în perioada 14-18 februarie 2019 la 

Iași.  
 

https://www.facebook.com/hashtag/firsttechchallenge?source=feed_text&story_id=2015707001790973
https://www.facebook.com/hashtag/firsttechchallenge?source=feed_text&story_id=2015707001790973
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 Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu unitățile de 
învățământ precizate la articolul 1  în vederea realizării în comun a acestui proiect, în 
forma şi conţinutul specificat  în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   (2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a 
proiectului menţionat în cuantum de 4.500 lei din valoarea totală a proiectului de  
9.900 lei.  

                

 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru,  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 al prezentei hotărâri. 
 

 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 

comunicării. 
 

 Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcțiilor implicate din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Liceului de Arte ”Ionel Perlea” 
Slobozia, Liceului Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza” Slobozia și Liceului Tehnologic 

”Sfânta Ecaterina” Urziceni spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE 

VICTOR MORARU 

 

 

 

 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 15                                                            Rd/Oc                                      

Adoptată la Slobozia             HAM 

Astăzi 31.01.2019            

       

 


