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PROIECT DE HOTAPARE NR.
privind aprobarea asocierii Judetului Ialomita cu $coala Gimnazial ă „Aurel Vlaicu" Fetesti —
Ialomita in vederea realiz ării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba
romfină si matematic ă) „Magia numerelor 5i a literelor", editia a XII-a - 04 kink 2022.
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Avănd Tn vedere:
Expunerea de motive nr. /19&12022 - (.din
Judeţean Ialomiţa;

Ar

.2022 a Preşedintelui Consiliului

Examinănd:
Adresa m..10398/2022-0 din 19.04.2022 a Ş colii Gimnaziale „Aurel Vlaicu" Fete şti;
- Raportul de specialitate nr. 1644--(' /2022 - W din 40,(-- .2022 al Direcţiei Coordonare
Organizare;
Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comislei pentru invăţămănt, cultură, calte,
tineret, colaborarea cu societatea civil ă şi relaţii externe;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei juridice, de clisciplină, dreptuii,
obligaţii şi incompatibilităţi,

În conformitate Cu:
- prevederile art,173 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de Urge* a Guvemului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cn modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modificările şi completările
ulteri o are;

În temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvemului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, en modificările şi completările ulterioare,
HOTARX$TE:
Art. 1 Se aprob ă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Ş coala Gimnazial ă „Aurel Vlaicu" Fete şti —
Ialomiţa in vederea realiz ării in comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limb a romană şi
matematic ă)
nurnerelor fi a literelor", ediţia a XII-a .
Art. 2 (1) Se aprob ă Contractul de asociere al Judetului Ialomiţa cu Ş coala Gimnazial ă „Aurel
Vlaicu" Feteşti — Ialomiţa in vederea realizării in comun a proiectului menţionat la art.1, in forma şi
conţinutul prezentate in anexa care face parte integrantă din prezenta hot ărăte.
(2) Se aprob ă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea in comun a proiectului Concurs
Regional Interdisciplinar (Limba rom ănă şi matematic ă) „Magia nurnerelor fi a literelor", ediţia a XII-a,
in cuantum de 5.000 lei din valoarea total ă a proiectului de 8.100 lei.

Art. Prezenta hot ărăre devine obligatorie si produce efecte de la data comunic ării.
Art. 4 Prin grija Secretarului General al Jude ţului Ialomita, prezenta hot ărke se va comunica
directiilor implicate din eadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomi ţa si Seolii
Gimnaziale „Aurel Vlaicu" Fetqti spre dueere la indeplinire, urm ănd să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judetean Ialomi ţa.

PRE$EDINTE,

Contrasemneaz ă pentru legalitate

MARIAN PAVEL

Secretarul General al Judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU

Nr.
Emisă la S lobozia
Astăzi
.
.2022
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KOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU"
FETESTI
din
Nr.
2022

JUDETUL IALOMITA
Nr.

din

2022

CONTRACT DE ASOCIERE
in vederea realiz ării proiectului
Concurs Regional Interdisciplinar (Limba rom ăn ă si matematic ă ) „Magia numerelor şi a literelor",
ediţia a XII-a — 04 iunie 2022

PĂRTILE CONTRACTANTE
1. Scoala Gimnazială „Aurel Hake Fetesti, cu sediul in Oraşul Fetesti, str. C ălărasi nr. 532,
judeţul Iatomita, telefon: 0243 361 331, fax: 0243 361 331, cod de inregistrare fiscal ă 14131537, cod
IBAN R033TREZ39221E375000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Fetesti, reprezentat prin
doamna ELENA-MAGDALENA BALEANU, având functia de director
şi
2. Judetul Ialomita, cu sediul in Municipiul Slobozia, str, Pia ţa Revolutiei nr.1, telefon 0243.230.200,
fax 0243.230.250, reprezentat prin domnul MARIAN PAVEL, având functia de Preşedinte al
Consiliului Judetean Ialomita.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE
Art.!. Organizarea i desaş urarea in condiţii optime a Concursului Regional Interdisciplinar
(Limba roman ă si matematic ă) „Magia numerelor si a literelor", editia a XII.
Art.2. Promovarea imaginii celor cloud p ărţi prin intermediul activit ătilor propuse.

GRUPUL TINTĂ
- elevi din clasele IV ş al ciclului gimnazial apartinând unit ătilor scolare din judetul Ialomita,
dar si invitati din alte judete.

DREPTURILE PĂRTILOR
Art.3. Ambele p ărti au dreptul la promovarea propriei imagini, urmare actiunilor realizate in
cadrul contractului.

1

OBLIGATIILE PÂRTILOR
Art.4. in cadrul contractului, $coala Gitnnazial ă „Aurel Vlaicu" Fetesti se obligă să:
- Anunte din timp partenerul în leg ătură cu data si scopul acestora, in cazul ac ţiunilor comune;
Participe cu suma de 3.100 lei reprezentand cheltuieli pentru materiale consumabile (h ărtie, cartus
imprimantă , mape, pixuri,cametele cartoane diplome, plicuri, etc.) si de protocol (elevi, cadre didactice);
- Puna la dispozitia partenerului rezultatele finale ale concursului;
- Prezinte Consiliului Judetean lalomi ţa, in termen de 10 zile de la finalizarea concursului toate
docurnentele financiar contabile justificative pentru contributia financiar ă a acestei autorit ăti publice
judetene.
Art.5. in eadrul parteneriatului, Judeţul Ialomiţa se obligă s ă vireze in contul $colii Gimnaziale
„Aurel Vlaicu" Fetesti R033TREZ39221E375000XXX.X, deschis la Trezoreria Fetesti, contributia de
5.000 lei in vederea arganiz ării concursului, sumă ce va fi utilizat ă pentru premii.

DURATA CONTRACTULUI
Art.6. Prezentu.1 contract se incheie pentru perioada p ănă la data finaliz ării proiectului Concurs
Regional Interdisciplinar (Limba rom ănă si matematic ă) „Magia numerelor si a literelor", editia a XII.

iNCETAREA CONTRACTULUI
Art.7. in eventualitatea unor litigii, acestea se vor rezolva pe cale amiabil ă.
Art.8. Prezentul contract poate fi reziliat in urm ătoarele condi ţii:
În caz de neindeplinire sau indeplinire defectuoas ă a prevederilor prezentului contract de c ătre una
din partite semnatare.
in eazul compromiterii imaginii publice a uneia dintre p ărti.
În caz de inc ăleare a legii.
La iniţiativa uneia dintre p ărti, ca urmare a imposibilit ătii realiz ării obiectului contractului, cu o
notificare prealabil ă de 5 zile.
- De comun acord intre p ărti, cu mentionarea in scris a datei incet ării prezentului contract.
Art.9. Partea care invoc ă o cauză de incetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica
celeilalte p ărti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaz ă să .i producă efectele.
PREVEDERI FINALE
Art.10. On de eke on este necesar, p ărţile se vor întâlni pentni a organiza activit ătile din proiect.
Art.11. Prezentul contract exclude dreptul p ărtilor de a cere daune interese.
intocmit in 2 exemplare, ate unul pentru fiecare parte contractant ă.

KOALA GIMNAZIAL:k
„AUREL VLAICU" FETE$TI
Director,

JUDETUL IALOMITA
Presedintele
Consiliului Jude ţean Ia

Prof. MAGDALENA ELENA B 'ALEANU

MARIAN PAVEL
2

Directia Buget Final*
Director executiv,
Mihaela MOROIANU

Viză C.F.P.P,

Directia Coordonare Organizare
Director executiv adjunct,
Iulian Grigorin DOGARU

Viză legaIitate,
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ărăre privind aprobarea asocierii Judetului Ialomita cu $coala Gimnazial ă
„Aurel Vlaicu" Fetesti in vederea realiz ăril in comun a proiectului Concurs Regional
Interdisciplinar (Limba rom ăn ă si matematic ă) „Magia numerelor şi a literelor", editia a XII-a —
04 iunie 2022.

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii, propunem Consiliului Jude ţean Ialomiţa aprobarea
asocierii judetului Ialomiţa cu Seoala Gimnazial ă „Aurel Vlaicu" Fete şti in vederea realiz ării in cornun
a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Lirnba roman ă şi matematic ă) „Magia numerelor ,s1
literelor", ediţia a XII-a — 04 iunie 2022.
Propunerea este fundamentat ă pe prevederile art.173 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de Urgen ţă a
Guvemului nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare, potrivit
cărora Consiliul Judeţean indepline şte atribuţii privind cooperarea interinstitu ţională, sens in care
hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu peroane juridice rom ăne on străine, inclusiv
cu parteneri din societatea civil ă in vederea finan ţării şi realiz ării in comun a unor ac ţiuni, luerări,
servicii sau proiecte de interes public jude ţean.
Prin adresa nr.1039872022-0 din 19.04,2022, Scoala Gimnazial ă „Aurel Vlaicu" Fete şti a
solicitat participarea Jude ţului Ialomiţa, in comun cu acesta la realizarea proiectului Concurs
Regional Interdisciplinar (Limba rom ănă şi matematic ă)
numerelor ,s1 a literelor", ediţia a
XII-a, care se va desfăş ura in judeţul nostru in 04 iunie 2022. Proieetul este cuprins in Calendarul
Activităţilor Extraşcolare 2021-2022, fără finantare M.E.N., nr.18850/03.11,2021, Componen ţa
regional, poziţ ia 13.
Costul implement ării în comun a proieetului este 8.100 lei, din care Scoala Gimnazial ă „Aurel
Vlaicu" va asigura surna de 3.100 lei, iar jude ţul Ialomiţa suma de 5.000 lei.
Educaţia este o preocupare constant ă ş i una dintre priorităţile strategice ale Consiliului
Judeţean Ialomita, in concordan ţă cu obiectivele cuprinse in Strategia de dezvoltare a jude ţului
Ialomiţa pe perioada 2021-2027.
Asocierea judeţului lalomiţa cu $coala Gimnazial ă „Aurel Vlaieu" Fete şti este intemeiat ă ş i pe
prevederile art.35 ali. (1) din Legea nr. 27372006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi
complet ările ulterioare.
Constat ănd că sunt indeplinite condi ţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomi ţa adoptarea hot ărării in forma şi conţinutul prezentate in proiect,
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RAPORT
la proiectul de hotără re privind aprobarea asocierii Judetului Ialoinita cu $coala Ginmazial ă
„Aurel Vlaicu" Fetesti in vederea realiz ării in cornun a proiectului Concurs Regional
Interdisciplinar (Limba rom ănd si rnatematic ă) ,,illagia numerelor $i a literelor", editia a XII-a
04 iunie 2022.

În conformitate Cu prevederile art.173 alin.(1) lit.e) din Ordonanţa de Urge*. a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare, consiliul judetean
indeplineşte atributii privind cooperarea interinstitutional ă. in vederea indepIinirii acestor atributii,
potrivit art.173 alin.(7) lit.a) "Consiliul judetean hotărăste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice romdne on strdine, inclusiv cu parteneri din societatea civild, în vederea finantării
ş i realizării îri comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judelean".
Prin adresa m..10398/2022-0 din 19.04.2022, Scoala Gimnazial ă „Aurel Vlaicu" Fete şti a
solicitat participarea Judetului lalomita la realizarea proiectului Concurs Regional Interdisciplinar
(Limba romănă şi matematic ă) „Magia numerelor si a literelor", editia a XII-a, care se va desfăşura in
judeţul nostru in data 04 iunie 2022, la Feteşti.
Avand in vedere c ă furnizarea serviciilor publice de interes public judeţean in domeniul educaţiei
este obiectiv prioritar al activităţii consiliului judeţean, importanţa acestai proiect, cat ş i faptul c ă
initiativa se regăseşte printre priorit ătile strategice ale Consiliului Judeţean 1alomita, in concordant ă cu
obiectivele cuprinse in Strategia de dezvoltare a judetalui Ialomita pe perioada 2021-2027, asocierea cu
Scoala Gimnazial ă „Aurel Vlaicu" Fetesti in vederea realiz ării in comun a proiectului este legal ă. De
asemenea, proiectul este cuprins in Calendarul Activit ă-tilor Extraşcolare 2021-2022, fără finanţare
M.E.N., nr.18850/03.11.2021, Componenta regional ă, pozitia 13.
Din costul implementării in comun a proiectalui, respectiv 8.100 lei, Judetul Ialomiţa va asigura
suma de 5.000 lei.
Proiectul de hotărare supus spre aprobare se intemeiaz ă ł pe prevederile art. 35 aim. (1) din
Legea nr. 273 12006 privind finantele publice locale, cu modificările ş i complet ările ulterioare, ce
prevede c ă "autoriteitile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor
lucrări sau servicii publice locale".
Faţă de cele prezentate, apreciem c ă aprobarea asocierii Judetului lalomi ţa cu Scoala Gimnazial ă
„Aurel Vlaicu" Fete şti in vederea realiz ării in cornun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar
(Limba roman ă si matematic ă) „Magia numerelor si a literelor", editia a XII-a, este legal ă, motiv pentru
care apreciem c ă poate fi supus ă aprob ării Consiliului Jude ţean lalomi ţa.
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KOALA GININAZIALA „AUREL VLA1CU" FETESTI
MINISTERUL F,DUCATIEI

Calareisir /sr. 532, Loc, Fetesti, Jud, lalomita Cod Poş tal 925150

Nr. Tet/Fax: 0243/361331

E-mail: se aufeLvlaiewayahoo.com
Nr, 1014/13.04.2022

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
În spiritul continudrii colabordrii incepute în anul 2017 vd solicitdm incheierea unui non
parteneriat intre Scott& Ginataziald " Aurel ľlalcii " Fetegi Ialornita i Consillul fudepan Ialontl(a,
ragandu-vd sd ne acordati sprijin financial. (premierea individuald a elevilor cu eel mai mare punctaj
premnd I, II, III si mentiuni) in sustinerea bunei desfdsurdri a Concursului Regional Interdisciplinar ( Limbo
romata i maternaticrt ) „Magia nurnerelorşi a literelor", edi(ia a X.11 a 04 iunie 2022.
Contributia Consiliniul Judefean Ialamira pentru acordarea premiilor va fi îii valoare de 5000,00 lei.
-
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Deviz estimadv editia a XII-a 2022:
Nr.
ert.

.
2.
.

Descrierea eheltuielilor*

Cheltuieli de organizare $ materiale - consuinabile (ccirtuş
imprirnantil, 'nape, pixuri, carnetek cartoane diplotne, hartie
imprimare — phante, multiphcareci subiectelor, plicuri, etc.
Pretnii acordate de Comilla' Judetean lalconita
Protocol ( elevi, cadre didactice )

TOTAL

Fonduri
proprii

Fluantare
solicitat5 de la
CI, lalomita

1600

Total
soma
1600 lei

5000 lei

1500 lei

5000 lei
.

3100 ki

5000 ki

8100 lei

1500 lei

Mcntionam cdproiectul Concursului Regional Interdisciplinar ( Limbo romami matematicti ) „Magla
numerator si a literelor", este cuprins în Calendarul Activilăţilor Extrafeolare 2021-2022, Bird flnantare

MEN.,nr.18850 103.11.2021, Companenta regianaM, poziria 13.
Anexăm prezentei solicitdri urmaoarele documente:
PrOieetul Coneursutui Regional Interdisciplinar (Limbo ronnind şl maternatieti )
„Magia numerelor ;Si a literelor" eopie;
Raportul editiei a XI-a -25 mai 2019 a Concursului Regional Interdiseiplinar
( Limbo romilnă şi matematica ) „Magia numerelor fi a literelor";
Regulamentui de organizare i. desf4urare a Concursalui Regional Interdisciplinar
( Limba romand i matematicil ) „Magia numerelor i a literelor".

Director,
Prof. Billeanu Elena M

