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PROIECT DE HOTARAE 	 
privind aprobarea realiz ă rli de c ă tre Unitatea administrativ teritorial ă  Judetul Ialomila a 
Proiectului " Dotarea cu mob/tier, mater/ale didactice ş i echipatnente digitale  a unitatilor de 

inviit ă tnant preuniversitar fi a unit ă tilor conexe, finantat in cadrul Planului National de Redresare 
Rezillent ă  

Consiliul Judelean Ialomita, 
Aveind en vedere: 
- Referatul de aprobare nr. , 	din  /403.  .2023 al Presedintelui Consiliului Judelean 

lalomita, 
Examinand: 

Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Albesti nr, 11/28.02.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Alexeni nr. 13/02.03.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local at Oraş ului Amara nr. 26/28.02.2023; 

- Hotă rdrea Consiliului Local at Cornunei Andraş esti nr. 30728.02.2023; 
- Hoteirdrea Consiliului Local al Comunei Armeisesti nr. 20/27,02.2023; 

Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Axintele nr. 16727.02,2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Balaciu nr. 10728.02.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Bă rceineş ti nr. 21/07.03.2023; 

- Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Bucu nr. 18728.02.2023; 
- Hoteirdrea Consiliului Local al Cotnunei Bue ş ti nr. 18702.03.2023; 
- Hotă rdrea Consiliului Local al Oraş ului Ceizeine ş ti nr. 25728.02,2023; 

Hotă reirea Consiliului Local al Comunei Ciulniţ ei iii'. 35/07,03.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Cocora nr. 9708.03.2023; 
Hoteirdrea Consiliului Local al Comunei Colelia nr. 10706.03.2023; 
Hotă retrea Consiliului Local al Comunei Coseimbe ş ti nr. 23/24.02.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Cosereni nr. 20728.02.2023; 
Hoteirdrea Consiliului Local al Comunei Dridu nr. 21728.02.2023; 
Hoteirarea Consiliului Local al Municipiului Fetesti nr. 40707.03.2023; 

- Hotă rdrea Consiliului Local al Oraş ului Fierbinti-Tdrg nr. 10706.03.2023; 
- Hotă reirea Consiliului Local at Comunei Gheorghe-Doja nr. 20/06.03.2023; 
- Hotă rdrea Consifiului Local al Comunei Gheorghe-Lazeir nr. 16/09.03.2023; 
- Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Giurgeni nr. 117077.03.2023; 
- Hoteirdrea Consiliuhă  Local al Comunei Grindu nr. 17708.03.2023; 
- Hotă rdrea Consiliului Local al Cornunei Grivita nr, 10708,03.2023; 

Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Gura Ialomitei nr. 9/09.03.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local at Comunei Ion Roatd nr. 19/07,03.2023; 
Hoteirdrea Consiliului Local al Comunei Jilavele nr. 19728.02.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Maia nr. 20/06,03.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Manasia nr. 18728.02.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Meirculesti nr. 15702.03.2023; 
Hoteirdrea Consiliului Local al Comunei Mihai? Kogă lniceanu nr. 19727.02.2023; 

- Hoteirdrea Consiliului Local at Cornunei Milo ş eş ti nr. 19710.03.2023; 



Hotă rarea Consiliului Local al Comunei Movila nr. 12/23.02.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Movili ţa nr. 16/28,02.2023; 
Hotă rdrea Consiliuhd Local al Cornunei Ograda nr. 6/07,03.2023; 
Hoar àrea Consiliului Local al Comunei Perieţ i nr. 9701.03.2023; 
Hot &area Consiliului Local al Comunei R ă dulesti nr. 10/09.03.2023; 
Hotdreirea Consiliului Local al Comunei Reviga nr. 15/06.03.2023; 
Hot &area Consiliului Local al Comunei Rosiori nr. 21/22.02.2023; 

- Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Să lcioara  iv'.  18/28.02.2023; 
Hot ă rdrea Consiliului Local al Comunei Să răţ eni nr. 13702.03.2023; 
Hotdrdrea Consiliuhti Local al Comunei Sc ă ntei nr. 17/01.03.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Sinesti nr. 12/03.03.2023; 

- Hotă rdrea Consiliului Local al Cornunei Stelnica  iv'.  12/28.02.2023; 
Hotă rdrea Consiliului Local al Comunei Sudi ţ i 111". 13706.03.2023; 
Hot ă rd rea Consiliutui Local al Comunei Traian nr. 26/28.02.2023; 
Hotă ră rea Consiliului Local al Orayului Tă ndă rei nr. 33702,03.2023; 

- Hot &area Consiliului Local al Municipiului Urziceni nr. 41/27.02.2023; 
Hotă rarea Consiliului Local al Cornunei Valea Ciorii  iv'.  6709.03.2023; 
Hot ă rd rea Consiliului Local al Comunei Valea Mă crisului par. 11/07.03.2023; 

- Raportul nr.6,96.1/4013edin  14.0 3,  .2023 al Direcţ iei Investiţ ii ş i Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din _.03.2023 al Cotnisiei pentru inv ăţă nuint, culturd, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă  ş i relaţ ii externe; 
- 	Avizul 	72023 - 	 din 	.03.2023 al Comisiei economico — financiare 

agriculturd; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.03.2023 al Comisiei juridice, de disciptin ă , drepturi, 

obligaţ ii si incompatibilităţ i, 
In conformitate cu 
- Prevederile Hoar drii Consiliului Judeţ ean Talorniţ a nr. 80 din 20.04.2022 privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare a Judeţ ului Ialomiţ a 2021-2027"; 
Ghidul solicitantului PNRR/2022 care cuprinde condiţ iile specifice de accesare a fondurilor 

în cadrul Cornponentei 15 — : Educaţ ie Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru 
invăţă mantul tehnic superior Investiţ ia 13. Echiparea laboratoarelor informatice din scolik de 
educaţ ie iformare profesională  (EFP) Investiţ ia 14. Echiparea atelierelor de practică  din unităţ ile de 
invăţă mant profesional tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea 
educaţ iei Investi ţ ia  9.  Asigurarea echiparnentelor si a resurselor tehnologice digitate pentru unităţ ile 
de inv ăţă mant Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de 
proiectare, construcţ ie ş i dotare  în  sistemul de invdţă mant preuniversitar Investiţ ia 11. Asigurarea 
dotă rilor pentru să lile de clasd preuniversitare  i  laboratoarele/atelierele scolare; 

- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională  fn Romania, Cu  modificdrile  i  completă rile 
ulterioare; 

- Carta Europeană  a Autonomiei Locale din 15 octombrie 1985 Ratificat ă  prin Legea nr. 
199/1997; 

- prevederile Legii nr. 27372006 privind finanţ ele pub/ice locale, cu modificdrile ş i completă rile 
ulterioare, 

prevederile art. 85, art. 129 alin. (2) ltd), e), alin. (10) lit, a) si art, 173  aim.  (1) lit. b), e), 
alin. (7) lit, a) si alin. (8) lit, a) din Ordonanpa de Urge*" a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificdrile si compkt ă rile ulterioare, 

HO T Ă R Ă $TE: 

Art.1 Se aprobă  realizarea de că tre Unitatea administrativ - teritorială  Judeţ ul Ialomiţa a 
Proiectului " Dotarea cu mobilier, mater/ale didactice 	echipamente digitate a unităţ ilor de 



invă tă mant preuniversitar si a unită tilor conexe, finantat in cadrul Plan ului National de Redresare ş i 
Rezilient ă , in temeiul actelor administrative de delegare a acestui drept prevăzute in preambulul 
prezentei hot ă rdri. 

Art. 2 (1) Se aprobd valoarea totald a pro iectului prevăzut la art. 1 in cuantum de 
55.804.972,32 lei Cu TVA. 

(2) Se aprobă  valoarea totală  eligibild a proiectului prevăzut la art.1 in cuan turn de 
55.790.977,92 lei cu TVA. 

(3) Se aprobd contributia proprie a Consiliului Judelean Ialomita la finantarea proiectului, in 
cuantum de 13.994,40 lei cu TVA, reprezentand cheltuieli neeligibik. 

(4) Consiliul Judetean lalomila se angajeazd să  finanteze din bugetul judetului Ialomita toate 
costurile neeligibile ş i conexe aferente proiectului ş i va asigura toate resursele financiare necesare 
implement ă rii proiectului in conditiile rambursă rii/decontă rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

(5) Contributia Consiliului  Jude /can ş i costurile neeligibile prevdzute la alin. (1), (2) si (3) sum 
calculate potrivit bugetului proiectului, prevă zut in anexa nr. 1 care face parte integrantă  din prezenta 
hotă rdre. 

Art.3 Se aprobei acordul de cooperare cc se va incheia intre Unitatea administrativ — teritoriald 
Judetul Ialomita i unită tile administrativ — teritoriale prevă zute in preambulul prezentei hotă rdri, prin 
care sunt reglementate drepturile i obligatiile care incumbă  pă rtilor pentru realizarea proiectului 
prevă zut la art. 1), conform anexei nr. 2 care face parte integrantă  din prezenta hotă rdre. 

Art.4 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Jude /eon Ialomita, domnul Marian Pavel, să  
semneze toate actele necesare depunerii ł  implementdrii proiectului prevdzut la art.], conform 
prevederilor Ghidului solicitantului ş i anexelor eferente. 

Art. 5 Prezenta hotdrare devine obligatorie si produce efecte de la data comunicdrii. 

Art. 6 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotă reire va fi comunicatd 
spre ducere la indeplinire directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Jude jean Ialomita, 
unită tilor administrativ 	teritoriale prevă zute in preambulul prezentei hotă rdri si, spre stiintă , 
Inst itutiei Prefectului Judetului Ialomiţa, urmă nd a Ji publicată  pe site-ul Consiliului Judetean 

seefiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judetului Ialotnita 
Adrian Robert IONESCU 

 

Rd/Oe 
TE 



Anexa nr. 

la Proiectul de Hot ă ră re al ConsilluluiJudetean ialomita nr. 	  

BUGETUL PROIECTULUI 

1nvestitia Tip achiziVe Nt. bucă ti 

Cost unitar 

/tip investitie 

lei, fă ră  TVA 

Valoare eligibil ă  
PNRR fă ră  TVA 

(LEI) 

WA aferenta 

cheltuielilor 

elIgibile (LEI) 

Valoare 

neeligibil ă  
fă ră  TVA 

Valoare TVA 

aferenta 

cheltuielilor 

neeligibile 

Total 

neeligibil 

1 2  3=1x2 4 5 6 5+6 

19 

LABORATOR DE INFORMATICĂ  (UIP) 39 

a) 	a tabl ă  interactiv ă  + suport 39 13815,00 538785,00 102369,15 N/A N/A N/A 

b) 	sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme 

all-in-one sau laptop 
38 67500,00 2565000,00 487350,00 N/A N/A N/A 

c) 	un sistem sunet 39 571,00 22269,00 4231,11 N/A N/A N/A 

d) 	o imprimant ă  multifunctional ă  39 2712,00 105768,00 20095,92 N/A N/A N/A 

e) 	o cameră  videoconferint ă  39 949,00 37011,00 7032,09 N/A N/A N/A 

f) 	un router wifi 39 581,00 22659,00 4305,21 N/A N/A N/A 

g) 	alte dispozitive s'i echipamente tehnologice 39 950,00 37050,00 7039,50 0 0 0 

1 ACHIZITIONARE LABORATOR DE INFORMAT1CA UIP TOTAL 3328542,00 632422,98 

113 

LABORATOR DE INFORMATICA (UIP din reteaua IPT) 8 

a) o tabl ă  interactiv ă  + suport 8 13815,00 110520,00 20998,80 N/A N/A N/A 

b) sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all -

in-one sau laptop 
8 67500,00 540000,00 102600,00 N/A N/A N/A 

c) un sistem sunet 8 571,00 4568,00 867,92 N/A N/A N/A 

d) o imprimant ă  multifunctional ă  8 2712,00 21696,00 4122,24 N/A N/A N/A 

e) o cameră  videoconferint ă  8 949,00 7592,00 1442,48 N/A N/A N/A 

f) an router wifi 8 581,00 4648,00 883,12 N/A N/A N/A 

g) alte dispozitive 5lechipamente tehnologice 8 950,00 7600,00 1444,00 N/A N/A N/A 



2 ACHIZITIONARE LABORATOR INFORIVIATICA IPT TOTAL 696624,00 132358,56 

19 

LABORATOR DE INFORMATICA (prescolar) 9 0,00 0,00 

a) o tahl ă  interactiv ă  + suport 9 9915,00 89235,00 16954,65 N/A N/A N/A 

b) sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme 

all-in-one sau laptop 
9 2250,00 20250,00 3847,50 N/A N/A N/A 

c) un sistem sunet 9 571,00 5139,00 976,41 N/A N/A N/A 

d) o imprimant ă  muitifunctional ă  9 2717,00 24408,00 4637,52 N/A N/A N/A 

e) o camera videoconferint ă  9 949,00 8541,00 1622,79 N/A N/A N/A 

f) un router wifi 9 581,00 5229,00 993,51 N/A N/A N/A 

g) arte dispozitive ş i echipamente tehnologice 9 46570,00 419130,00 79634,70 N/A N/A N/A 

3 
ACHIZITIONARE LABORATOR INFORMATICA LA NIVEL 
PRESCOLAR DOTATE Cu ECHIPAMENTE 

TOTAL 571932,00 108667,08 

19 

Să li de clas ă  (echipamente digitale) UIP/ UC 738 

a) o tabl ă  interactivă  de min. 65 inch + suport 728 13815,00 10057320,00 1910890,80 N/A N/A N/A 

b) un laptop sau sistem all-in-one 682 2250,00 1534500,00 291555,00 N/A N/A N/A 

c) un sistem de sunet 738 571,00 421398,00 80065,62 N/A N/A N/A 

d) o cameră  videoconferint ă  738 949,00 700362,00 133068,78 N/A N/A N/A 

e) o imprimantă  multifunctional ă  738 2712,00 2001456,00 380276,64 N/A N/A N/A 

f) un scanner documente portabil 738 638,00 470844,00 89460,36 N/A N/A N/A 

g) alte dispozitive ş i echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00 N/A N/A N/A 

4 
ACHOTIE SAL1 DE CLASA DOTATE CU ECHIPAMENTE 

DIGO-ALE 
TOTAL 15185880,00 2885317,20 

ill Să li de clasă  (mobilier ş i materiale didactice) UIP/UC 752 19675,60 14796051,20 2811249,73 N/A N/A N/A 

5 
ACHIZITIE SAL! DE CLASADOTATE MOBILIER SI 

MATER1ALE DIDACTICE 
TOTAL 14796051,20 2811249,73 

111 LABORATOR DE Ş TIINTE (mobilier) UIP 42 118053,60 4958251,20 947067,73 N/A N/A N/A 

6,7,8,9 
LABORATOR STIINTE Dotate Cu mobilier specific si 

materiale didactice specifice 
TOTAL 4958251,20 942067,73 

111 LABORATOR DE 5111NTE (echipamente digitaie) UIP 44 29513,40 1298589,60 246732,02 N/A N/A N/A 

10,11,12,13 
ACHIZITIE LABORATOR STIINTE 
dotat Cu  echipament digital 

TOTAL 1298589,60 246732,02 

Ill 
CABINETE 5COLARE (indusiv CABINETF DE ASISTENTA 

PSIHOPEDAGOGICA/SAL1 DE SPORT) - uip/uc 87 49189,00 4279443,00 B13094,17 N/A N/A N/A 

14,15, 16 
ACHIZITIE 
CA13INETE si Soli sport 

TOTAL 4279443,00 813094,17 



114 
ATELIERE DE PRACTICA IPT (materiale ş i echipamente 

de specialitate) - Mecanic ă  
3 

316389,00 
949167,00 180341,73 N/A N/A N/A 

114 
ATELIERE DE PRACTICA IPT (materia le ş i echipamente 

de speciaiitate) - Electric 
1 

274333,65 
274333,65 52123,39 N/A N/A N/A 

17 

ACHIZITIE 

ATEUERE DE PRACTICĂ  IPT - 

Dotate Cu materiale ş i echipamente de specialitate 

pentru dotarea atelierelor de practic ă  

TOTAL 1223500,65 232465,12 

114 
ATELIERE DE PRACTICA IPT (materiale ş i echipamente 

de specialitate) - Mecanic ă  
3 156206,00 468618,00 89037,42 N/A N/A N/A 

114 
ATELIERE DE PRACTICĂ  IPT (materiale ş i echipamente 

de specialitate) - Electric 
1 75743,08 75743,08 14391,19 N/A N/A N/A 

18 

ACHIZITIE 

ATELIERE DE PRACTICh IPT - 

Dotate Cu echipamente digitale 

TOTAL 544361,08 103428,61 

Achizitie 1 pachet Corn ponente obligatorii de 
informare si publicitate:2 Comunicate de PRESA 

1 Panou temporar 

1 Placa permanenta 

70 Autocolante 

11760,00 0,00 0,00 11760,00 22340,40 13994,40 

TOTAL 46883174,73 8907803,19 11760,00 2234,40 13994,40 



Anexa nr. 2 
la Proiectul de Hotă ră re al Consiliului Tudetean Ialomita nr. 	 

Acord de cooperare 
pentru depunerea ş i implementarea proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice 

echipamente digitale a unită tilor de inv ă lă tnatzt preuniversitar ş i a uniteitilor conexe", 
finantat in cadrul Planului National de Redresare ş i Rezilient ă  

I PARTILE 
UAT Jude ţ ul Ialomita cu sediul in Slobozia, Piata Revolutiei, nr, 1, judetul Ialomita, telefon 0243/ 
230200, Fax 0243/ 23025, e-mail: cji@cicnet.ro,  cod fiscal 4231776, reprezentat prin domnul 
MARIAN PAVEL, avă nd functia de Pre ş edinte al Consiliului Judetean Ialomita  în  calitatea de 
solicitan ţ  al finant ă rii 
ş i  
1. UAT Comuna Albe ş ti cu sediul in corn.  Albe ş ti, str. Prim ă riei, nr. 5, judetul Ialomita, telefon 
0243/268002, 0243/268064, email: albestiprimaria@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul Jugă nam 
Emil, in calitate de delegatar, 
2. UAT Comuna Alexeni cu sediul in localitatea Alexeni, str. Prim ă riei, nr. 5, judetul 
telefon 0243/249.553, email: primaria_alexeni@yahoo.com,  cod fiscal 4365085 reprezentat ă  prin 
domnul Cretu Ion, in calitate de delegatar, 
3. UAT  Ora ş  Amara cu sediul in localitatea Amara, str. Nicolae B ă lcescu, nr. 91, judetul Ialomita, 
telefon 0243/266,102, email: consili ullo calamara@yahoo. com, reprezentat ă  prin domnul Sandu  Aim  
Sorin, in calitate de delegatar, 
4. UAT Comuna Andr ăş e ş ti cu sediul in localitatea Andr ăş e ş ti, str.Gheorghe Gr. Cantacuzino, nr. 
51, judetul Ialomita, telefon 0243/267.544, email: primaria.andrasesti.il@gmail.com,  reprezentat ă  
prin domnul Vasile Adrian, in calitate de delegatar, 
5. UAT Comuna Arm ăş e ş ti, cu sediul in loealitatea Arm ăş e ş ti, str. Principal ă , nr. 4, judetul 
Ialomita, telefon 0243/288512, email: prim_arm ăş e ş ti@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul 
Carpen Marius, in calitate de delegatar, 
6. UAT Comuna Axintele, cu sediul in localitatea Axintele, str. Principal ă , nr. 22, judetul Ialomita, 
telefon 0243/317778, email: primaria_axintele@yahoo.com,  cod fiscal 4231938, reprezentat ă  prin 
domnul Grigore Tudor, in calitate de delegatar, 
7. UAT Comuna Balaciu, cu sediul in localitatea Balaciu, str. Calea C ă lă raş i, nr. 22, judetul 
Ialomita, telefon 0243/261244, email: primaria@balaciu.ro,  reprezentat ă  prin domnul Mihu Comel, 
in calitate de delegatar, 
8. UAT Comuna B ă rc ă ne ş ti, cu sediul in localitatea B ă rc ă neş ti, str. Mihai Viteazul, nr. 174, judetul 
Ialomita, telefon 0243/285000, email: clbarcanesti@yahoo.com,  cod fiscal 4365271, reprezentat ă  
prin domnul Radu Nicolae, in calitate de delegatar, 
9. UAT Comuna Bucu, cu sediul in localitatea Bucu, str. Calea Bucure ş ti, nr. 101, judetul Ialomita, 
telefon 0243/240352, email: primaria_bucu@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul Dr ă guş in Ion, 
in calitate de delegatar, 
10. UAT Comuna Bue ş ti, cu sediul in localitatea Bue ş ti, str. Teilor, nr. 32, judetul Ialomita, telefon 
0243/268288, email: prirnariabuestiil@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul Mih ă ilă  Nicolae, in 
calitate de delegatar, 

1 



11. UAT Ora ş  C ă z ă ne ş ti, cu sediul in localitatea C ă ză nesti, sos. Bucuresti, nr. 93, jude ţ ul Ialomi ţ a, 
telefon 0243/264.010, email: primaria@primariacazanestiil.ro,  cod fiscal 4231938, reprezentat ă  prin 
domnul Traian Stelian, in calitate de delegatar, 
12. UAT Comuna Ciulni ţ a  cu sediul in localitatea Ciulni ţ a, str. Matei Basarab, nr. 68, jude ţ ul 
Ialomiţ a, telefon 0243/218082, email: primariaciulnita@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul 
Gheorghe Stelic ă , in calitate de delegatar, 
13. UAT Comuna Coeora, cu sediul in localitatea Cocora, str. Principal ă , nr. 116, jude ţ ul Ialomi ţ a, 
telefon 0243/247003, email: primariacocorail@yahoo.com,  cod fiscal 4231938, reprezentat ă  prin 
domnul Lefter Sorin-D ă nuţ  în  calitate de delegatar, 
14. UAT Comuna Colelia,  Cu  sediul in localitatea Colelia, str. Brut ă riei, nr. 45, jude ţul Ialomi ţ a, 
telefon 0243/247505, email: primariacolelia@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul Niţă  Nichita, in 
calitate de delegatar, 
15. UAT Comuna Cosimbe ş ti, cu sediul in localitatea Cos ă mbesti, sos. Slobozia-T ă ndă rei, nr. 164, 
judeţ ul Ialomiţ a, telefon 0243/218507, email: primaria.cosimbesti@yahoo.com,  cod fi scal 4231954, 
reprezentat ă  prin  donut  Popescu Bogdan, in calitate de delegatar, 
16. UAT Comuna Co ş ereni, cu sediul in localitatea Cosereni, Calea C ă lă rasi, nr. 130, jude ţ ul 
Ialomiţ a, telefon 0243/318006, email: primariacosereni@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul 
Tudorache Lucian, in calitate de delegatar, 
17. UAT Comuna Dridu, cu sediul in localitatea Dridu, str. Teilor, nr. 47, jude ţul Ialomiţ a, telefon 
0243/282941, email: primaria.dridu@yahoo.com,  cod fiscal 4364896, reprezentat ă  prin domnul 
Dumitru Lucian, în  calitate de delegatar, 
18. UAT Municipiul Fete ş ti, Cu  sediul in localitatea Fetesti str. C ă lă ra§i, nr. 595, jude ţ ul 
telefon 0243 7364410, email: contact@primariafetesti.ro,  reprezentat ă  prin dornnul Ş onchereche 
Lauren ţ iu Georgia in calitate de delegatar, 
19. UAT  Ora  ş  Fierbinti-Tfirg, cu sediul in localitatea Fierbin ţ i Targ, str. Calea Bucuresti, nr. 56, 
judeţul lalomi ţ a, telefon 0243/280038, email: primariailerbinti@yahoo.com,  cod fiscal 4428060, 
reprezentat ă  prin domnul Iusein Iuksel, in calitate de delegatar, 
20. UAT Comuna Gheorghe Doja, cu sediul in localitatea Gheorghe Doja, str. Gr ă dini ţ ei, nr. 16, 
judeţ ul Ialomi ţ a, telefon 0372783344, email: primaria_gh_doja@yahoo.com,  cod fiscal 4365115, 
reprezentat ă  prin dornnul Curelea Ion, in calitate de delegatar, 
21. UAT Comuna Gheorghe Lazar, cu sediul  în  localitatea Gheorghe Laz ă r, str. Matei Basarab, 
nr. 46, jude ţ ul Ialomi ţ a, telefon 0243/2241510, email: primariagheorghelazar@yahoo.ro,  cod fiscal 
4427978, reprezentat ă  prin doamna Zaharia Elena Gabriela, in calitate de delegatar, 
22. UAT Comuna Giurgeni,  cu  sediul  in  localitatea Giurgeni, str. Mihai Viteazul, nr. 36, jude ţ ul 
Ialomi ţ a, telefon 0243/277010, email: comunagiurgeni@gmail,com,  reprezentat ă  prin domnul Dinu 
Valere, in calitate de delegatar, 
23. UAT Comuna Grindu, cu sediul in localitatea Grindu, str. Prim ă riei, nr. 42, jude ţul Ialomiţ a, 
telefon 0243 7248001, email: primariagrindu@yahoo.com,reprezentat ă  prin domnul Trimbiţ asu 
Marian, in calitate de delegatar, 
24. UAT Comuna Grivita, cu sediul in localitatea Grivi ţ a, str. 6, nr. 33, jude ţ ul lalomiţ a, telefon 
0243/243011, email: primariagrivita@yahoo.com,  reprezentată  prin domnul Stroe Vasile, in calitate 
de delegatar, 
25. UAT Comuna Gura Ialomita,  Cu  sediul in localitatea  Guru  Talomi ţ ei, str. 1 Decembrie, nt. 165, 
judeţ ul Ialomiţ a, telefon 0243/272825,  email:  primaria_guraialomitei@yahoo.com,  reprezentat ă  prin 
domnul Biseric ă  Nicu in calitate de delegatar, 
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26. UAT Comma Ion Roată ,  cu  sediul in localitatea Ion Roat ă , str. Bueure ş ti-Constanţ a, rir. 50, 
jude ţ ul Ialomi ţ a, telefon 0243/269300, email: primaria jonroata@yahoo.com , reprezentat ă  prin 
domnul Cazacu Marinic ă ,  in  calitate de delegatar, 
27. UAT Comuna .111avele, cu sediul in localitatea Jilavele, str. Calea Urziceni, nr. 100, jude ţul 
lalomi ţ a, telefon 0243/288011, email: jilavele@yahoo.com,  cod fiscal 4231938, reprezentat ă  prin 
domnul Brutaru Marius-Bogdan, in calitate de delegatar, 
28. UAT Comuna Maia, cu sediul in localitatea Maia, str. Prim ă riei, nr. 68, judeţ ul lalomi ţ a, telefon 
0243/282163, email: primariamaia@yahoo.corn,  reprezentat ă  prin domnul Niculae Sorin, in ealitate 
de delegatar, 
29. UAT Comuna Manasia, cu sediul in localitatea Manasia, str. Biserica Veehe, nr. 1, jude ţ ul 
Ialomi ţ a, telefon 0243/255681, email: primariamanasia@gmail.com,  reprezentat ă  prin domnul 
Veiheimer Alexandru, in calitate de delegatar, 
30. UAT Comuna M ă rcule ş ti, cu sediul in localitatea M ă rculeş ti, str. Dumitru N. Seceleanu, nr. 1, 
jude ţ ul Ialomi ţ a, telefon 0243/279384, email: primariamarculesti@yahoo.eom,  cod fiscal 1751604, 
reprezentat ă  prin domnul Ciriblan Romeo-Sorin, in calitate de delegatar, 
31. IJAT Couxuna Mihail Kog ă lniceanu,  cu  sediul in localitatea Mihail Kogă lniceanu, str. Scolii, 
nr. 21, judeţ ul Ialomi ţ a, telefon 0343/801946, email: primariakogalniceanu@yahoo.eom,  
reprezentat ă  prin domnul Barbu Mih ă iţă ,  în  calitate de delegatar, 
32. UAT Comuna Milo ş eti, cu sediul in localitatea Milo ş eti str. Principal ă , nr. 59, jude ţ ul Ialomiţ a, 
telefon 0243/245277, email: primaria_milosesti@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul Trifu 
Dumitru, in ealitate de delegatar, 
33. UAT Comuna Movila,  cu  sediul in localitatea Movila, str. Ferdinand I, nr. 1, jude ţ ul Ialomi ţ a, 
telefon 0243/311002, email: primariamovila@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul Mihai Valeriu, 
in ealitate de delegatar, 
34. UAT Comuna Movilita, cu sediul in localitatea 'Movili ţ a, str. Calea Bucure ş ti, nr. 99, judeţ ul 
Ialomiţ a, telefon 0243/319162, email: primariamovilita@yahoo.com,  reprezentat ă  prin don-inul 
Goga loan, in calitate de delegatar, 
35. UAT Comuna Ograda,  CU sediul in localitatea Ograda, str.  lone!  Perlea, nr. 183, jude ţ ul 
Ialomi ţa, telefon 0243/279625, email: primaria_ograda@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul 
Badea Lilian, in calitate de delegatar, 
36. UAT Comuna Perieti, cu sediul in loealitatea Perie ţ i, str. Calea Bucure ş ti, nr. 25, jude ţ ul 
Ialomiţ a, telefon 0243/239534, email: prirnariaperieti@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul 
Mustăţ ea Gheorghe Marian, in calitate de delegatar, 
37.11AT Comuna Ră dule ş ti, cu sediul in localitatea Ră duleş ti, str. Prim ă riei, nr. 8, judeţ ul 
telefon 0243/282412, email: primariaradulesti@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul Micu 
Constantin, in calitate de delegatar, 
38. UAT Comuna Reviga, cu sediul in localitatea Reviga, stx. Al. I. Cuza, nr. 19, jude ţ ul lalomiţ a, 
telefon 0243/246199, reprezentat ă  prin domnul Barbu Ni ţ u, in ealitate de delegatar, 
39. UAT Comuna Ro ş iori, cu sediul in localitatea Ro ş iori, str. Tineretului, nr. 2, jude ţ ul Ialomi ţ a, 
telefon 0243/319800, email: consiliullocalrosiori@yahoo.com,  cod fiscal 16371412, reprezentat ă  
prin domnul Ion Anghel, Tn calitate de delegatar, 
40. UAT Comuna S ă leioara, cu sediul in localitatea S ă lcioara, str. Bisericii, nr. 28, jude ţ ul Ialomi ţ a, 
telefon 0243/317341, email: primaria_salcioara@yahoo.com,  cod fiscal 4365026, reprezentat ă  prin 
domnul Stoica Gabriel, in calitate de delegatar, 



41. UAT Comuna S ă ră teni, cu sediul  in  localitatea S ă r ăţ eni, str. Prim ă verii, nr. 21, jude ţ ul Ialomiţ a, 
telefon 0243/263164, email: primaria_sarateni@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul Tocileanu 
Eugen, in calitate de delegatar, 
42. UAT Comuna Sc ă nteia, cu sediul in localitatea Schteia, str. Stefan cel Mare, nr. 46, jude ţ ul 
Ialorni ţ a, telefon 0243/242058, email: contact@primariascanteia.ro,  reprezentat ă  prin doamna Ilie 
Georgeta, in calitate de delegatar, 
43. UAT Comuna Sine ş ti, cu sediul in localitatea Sine ş ti, str. Prim ă riei, nr. 29, jude ţ ul Ialomi ţ a, 
telefon 0243/319506, email: primaria_sinesti_il@yahoo.com,  cod fiscal 4231938, reprezentat ă  prin 
domnul Ion Marian, in calitate de delegatar, 
44. UAT Comuna Stelnica,  Cu  sediul in localitatea Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr. 58, jude ţ ul 
Talomiţ a, relefon 0243/361785, reprezentat ă  prin domnul Brate ş  Costel, in calitate de delegatar, 
45. UAT Comuna Suditi, cu sediul in localitatea Sudi ţ i, str. Sf. Pantelimon, nr. 39, jude ţ ul lalomiţ a, 
telefon 0343/103946, email: primariasuditi@yahoo.com,  cod fiscal 4231865, reprezentat ă  prin 
domnul Ş incan Vasile, in calitate de delegatar, 
46. UAT Comuna Traian, cu sediul in localitatea Traian, str. Unirii, nr. 589, jude ţul Ialomi ţ a, 
telefon 0243/244022, email: primariacomuneitraian@yahoo.com,  reprezentat ă  prin domnul N ă stase 
F ă nel, in calitate de delegatar, 
47. UAT Ora ş  T ă ndă rei, Cu  sediul in localitatea Ţă ndă rei, sos. Bucure ş ti, nr. 190, jude ţ ul Ialomiţ a, 
telefon 0243/273.529, email: primaria_tandarei@yahoo.coln,  cod fiscal 4364888, reprezentat ă  prin 
domnul Roman George-Cristian, in calitate de delegatar, 
48. UAT Municipiului Urziceni, cu sediul in localitaţ ea Urziceni, str. Calea Bucure ş ti, nr. 76, 
judeţ ul Ialomiţ a, telefon 0243254975, email: primaria@primaria-urziceni.ro,  reprezentat ă  prin 
domnul Sava Constantin, in calitate de delegatar, 
49. UAT Comuna Valea Clorii, Cu  sediul in localitatea Valea Ciorii, str. Mihai Eminescu, nr. 65, 
judeţ ul lalomi ţ a, telefon 0243/277505, email: pvaleaciorii@yahoo.com,  reprezentat ă  prin doamna 
Ro ş u Mihaela,  in  calitate de delegatar, 
50. UAT Comuna Valea Mă criş ului, cu sediul in localitatea Valea M ă cri ş ului, str.  Principal.,  nr. 
65, judeţul Ialomi ţ a, telefon 0243/248760, reprezentat ă  prin domnul Bobe ş  Mihail, in calitate de 
delegatar, 
denumite In continuare, individual "Parte" ş i impreună  "P ă r ţ i", 
avă nd in vedere: 

- Ghidul solicitantului PNRR/2022 care cuprinde condiţ iile specifice de accesare a fondurilor 
in cadrul Componentei 15 : Educa ţ ie Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru 
invăţă mă ntul tehnic superior Investiţ ia 13. Echiparea laboratoarelor informatice din ş colile de 
educaţ ie ş i formare profesional ă  (EFP) Investi ţ ia 14. Echiparea atelierelor de practic ă  din unităţ ile 
de invăţă rnă nt profesional ş i tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea 
educaţ iei Investi ţ ia 9. Asigurarea echipamentelor ş i a resurselor tehnologice digitale pentru unit ăţ ile 
de invăţă mă nt Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pe -ntru a asigura standarde ecologice de 
proiectare, construc ţ ie ş i dotare in sistemul de invăţă mă nt preuniversitar Investi ţ ia 11. Asigurarea 
dotă rilor pentru s ă lile de clasă  preuniversitare ş i laboratoarele/atelierele ş colare; 

- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Albe ş ti nr. 11/28.02.2023 privind aprobarea deleg ă rii că tre 
Unitatea administrativ - teritorial ă  Judeţ ul Ialomiţ a a depunerii cererii de finan ţ are  i  implementarea 
proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice  i  echipamente digitale a unităţ ilor de 
invăţă mă nt preuniversitar ş i a unit ăţ ilor conexe, finan ţ at in cadrul Planului National de Redresate 
Rezilienţă „; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Alexcni nr. 13/02.03.2023; 
- Hotă ră tea Consiliului Local al Ora ş ului Amara nr. 26/28.02.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Andr ăş e ş ti nr. 30/28.02.2023; 
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- Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Arm ăş e ş ti nr. 20/27.02.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Axintele nr. 16/27.02.2023; 
- Hotă ră rea Consili-ului Local al Comunei Balaciu nr. 10/28.02.2023; 

Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei B ă rcăne ş ti nr. 21/07.03.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Bucu nr. 18/28.02.2023; 

Hotă rarea Consiliului Local al Comunei Bue ş ti nr. 18/02.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al Ora ş ului C ă ză ne ş ti lit. 25/28.02.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Ciulni ţ ei nr. 35/07.03.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local at Comunei Cocora nr. 9/08.03.2023; 
- Hot ă rarea Consiliului Local al Comunei Colelia nr. 10/06,03.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Cos ă mbe ş ti nr. 23/24.02.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Co ş ereni nr. 20/28.02.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Dridu nr. 21/28.02.2023; 

Hot ă ră rea Consiliului Local al Municipiului Fete ş ti nr. 40/07.03.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Ora ş ului Fierbinţ i-Tă rg nr. 10/06.03.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Gheorghe-Doja nr. 20/06.03.2023; 
- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Gheorghe-Laz ă r nr. 16/09,03,2023; 

Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Giurgeni nr. 11/07,03.2023; 
Hot ă ră rea Consiliului Local at Comunei Grindu m -. 17/08.03.2023; 

- Hotă rarca Consiliului Local al Comunei Grivi ţ a nr. 10/08.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local at Comunei Gura Ialorni ţ ei nr. 9/09.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Ion Roat ă  nr, 19/07.03.2023; 

Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Jilavele nr. 19/28.02.2023; 
- Hot:al-area Consiliului Local al Comunei Maia nr. 20/06.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Manasia nr. 18/28.02.2023; 
- Hotă rarea Consiliului Local al Comunei M ă rcule ş ti nr. 15/02.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Mihail Kog ă lniceanu nr. 19/27.02.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al ComuneiMilo ş eti nr. 19/10.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local at Comunei Movila nr. 12/23.02.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al ComuneiMovili ţ a nr. 16/28.02,2023; 
- Hotă rkea Consiliului Local al Comunei Ograda nr. 6/07.03.2023; 

Hotă ră rea Consiliului Local at Comunei Perieti nr. 9/01.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local at Comunei R ă dule ş ti nr. 10/09.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Reviga nr. 15/06,03,2023; 
- Hotă rarea Consiliului Local at Comunei Ro ş iori nr. 21/22.02.2023; 

Hotă ră rea Consiliului Local at Comunei S ă lcioara nr. 18/28.02.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local at Comunei S ă ră teni nr. 13/02.03.2023; 

Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Sc ă ntei nr. 17/01.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Sine ş ti nr. 12/03.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Stelnica nr. 12/28.02.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Local al Comunei Sudi ţ i nr. 13/06.03.2023; 

Hotă rarea Consiliului Local al Comunei Traian nr. 26/28.02.2023; 
Hotă ră rea Consiliului Local at Ora ş ului Tă ndă rei nr. 33/02.03.2023; 

- Hotă ră rca Consiliului Local al Municipiului Urziceni nr. 41/27.02.2023; 
Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Valea Ciorii nr. 6/09.03.2023; 

- Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Valea M ă cri ş ului nr. 11/07.03.2023; 
- Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţa nr. / .03 .2023 privind aprob area 

realiz ă rii de c ă tre Unitatea administrativ - teritorial ă  Jude ţ ul Ialomiţ a a Proiectului " Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice ş i echipamente digitale a unit ă tilor de inv ă tă mă nt preuniversitar ş i a 
unit ăţ ilor conexe, finan ţ at in cadrul Planului National de Redresare i Rezilien ţă , 

au convenit unu ă toarele: 
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II. OBIECTUL 
Art. 1 Obiectul prezentului Acord de cooperare este de a stabili cadrul juridic, drepturile ş i obligaţ ille 

pă rţ ilor in vederea depunerii ş i implementă rii Proiectutui " Dotarea cu mobilier, materiale didactice 

ş i ecbipamente digitale a unit ăţ ilor de invăţă mă nt preuniversitar ş i a unit ăţ ilor conexe", denumit in 

continuare "Project". 

IL INTRAREA ÎN VIGOARE $1 DURATA 
Art. 2 Prezentul Acord va intra in vigoare la data semn ă rii de c ă tre P ă rţ i. Acesta va rămă ne in vigoare 
pană  când, dup ă  caz, dosarul de finan ţ are aferent Proiectului va fi respins sau p ă nă  la implementarea 
acestuia, inclusiv asigurarea sustenabilit ăţ ii ş i durabilit ăţ ii vor fi indeplinite, dar nu mai t ă rziu de 31 
decembrie 2029. 
Art. 3 Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finan ţ are conduce automat la extinderea 

perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

III. ROLURI $1 RESPONSABILITXTI 

Art.4 Judetul Ialomita 
4.1 realizeaz ă  demersurile pentru intocmirea documenta ţ iei  i depunerea cererij de finan ţ are aferent ă  
Proiectului, conform imputernicii UAT-uri1or membre ale acordului de cooperare. 
4.2 asigură  condiţ ille de desfăş urare optim ă  a activităţ ilor proiectului; 
4.3 asigură  capaeitatea opera ţ ională  ş i administrativ ă  necesară  implementă rii proiectului (resurse 
umane suficiente Si resurse materiale neeesare); 
4.4 respectă  pe durata preg ă tirii implement ă rii proiectului, prevederile legisla ţ iei comunitare ş i 
naţ ionale in domeniul dezvolt ă rii durabile, neutralit ăţ ii tehnologice, egalit ăţ ii de ş anse ş i 
nediscrimină rii ş i egalit ăţ ii de gen, protec ţ ia mediului, achizi ţ ij publice, informare i publicitate; 
4.5 elaboreaz ă  documentaţ ia de atribuire ş i s ă  organizeze derularea procedurii de atribujre prin 
asigurarea planific ă rii ş i preg ă tirii achizi ţ inor necesare implement ă rii proiectuluj, lansarea 
procedurii de achizi ţ ie, evaluarea i selectarea ofertelor, incheierea contractelor ş i să  respecte orrice 
alte condi ţ ii in domeniul achizi ţ iilor publice conform legisla ţ iei in vigoare; 
4.6 asigură  standardele de securitate i confiden ţ ialitate a informa ţ jilor, de prelucrare a datelor cu 
caracter personal conform Regulamentului (UP) 2016/679 privind protec ţ ia persoanelor fizice in 
ceea ce prive ş te prelucrarea datelor cu caracter personal ş i privind libera circula ţ ie a acestor date ş i 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general prjvind protec ţ ia datelor). 
3.7 depune Cerereakererile de Rambursare aferent ă  cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul 
proiectului; 
3.8 la finalizarea perioadei de implementare a projectului definit ă  potrivit Ghidului Solicitantului 
va transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor achizi ţ ionate are unitatea administrativ 
teritorial ă  care a delegat dreptul de depunere, in conformitate cu prevederile legale. 
4.9 suport ă  eheltuiehle neeligibile aferente implement ă rii proiectului. 

Art. 5 UAT-urile membre ale aeordului de eooperare 
5.1 fumizeaz ă  Judeţ ului Ialomiţ a informaţ iile necesare intoemirii documenta ţ iei in vederea depunerji 
cererij de finan ţ are; 
5.2 desemneaz ă  un reprezentant care va colabora cu solicitantul finan ţă rii — Jude ţ ul Ialomi ţ a pe tot 

parcursul derul ă rii procedurii de achizi ţ ie; 
5.3 transmite unit ăţ ii de invăţă rant, beneficiarul final, dreptul de proprietate asupra bunurilor 
achizi ţ ionate in cadrul proiectului; 
5.4 asigură  funcţ ionarea tuturor bunurilor,  , echipamentelor  i aplicaţ iilor achiziţ ionate din finan ţ area 

nerambursabil ă , la 1ocaţ ia/locaţ iile de implementare a/ale proiectului ş i exclusiv in scopul pentru 

care au fost achizi ţ ionate, dup ă  perioada de finalizare a implement ă rii ş i pe perioada de 
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sustenabilitate; 

IV. DREPTURILE PĂ RTILOR 

Art. 6 Judetul Ialomita are dreptul: 
6.1 s ă  solicite UAT-lor membre ale acordului de cooperare furnizarea oric ă ror infonnaţ ii ş i 
documente legate de proiect, in scopul intocmirii documenta ţ iei de atribuire ş i depunerii cererii de 
finan ţ are, precum  i  pentru implementarea proieetului; 
6.2 să  verifice periodic modul in care sunt folosite ş i starea bunurilor, echipamentelor  i  aplicaţ jilor 
achizi ţ ionate in cadrul Projectului pan ă  la transferul dreptului de proprietate c ă tre UAT-urile membre 
ale acordului de cooperare. 

Art. 6 UAT-urile  au  dreptul: 
7.1 s ă  soliejte Jude ţuluilorni ţ a date despre Project ş i să  fie informat despre progresul inregistrat in 
procesul de implementare a acestuia; 
7.2 să  primească  in proprietate bunurile achizi ţ ionate (echipamente, mobilier, materiale, 
consumabile, aplica ţ ii etc) in cadrul Projectului, la finalizarea implement ă rii proiectului; 

VI. OBLIGATIILE PĂ RTILOR 

Art. 8 Judetul Ialomita are urmă toarele 
8.1 să  ducă  la indeplinire toate etapele premerg ă toare in vederea elabor ă rii cererii de finanţ are, 
conform prevederilor Ghidului solicitantului; 
8.2 s ă  transmit'a dosarul de fman ţ are in timp util avand in vedere procedura de aprobare a acestuia; 
8.3 Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a senmeaz ă  Cererea de fman ţ are ş i Contractul de 
fmanţ are; 
8.4 transmiterea cererilor de transfer/solicit ă rilor de fonduri c ă tre 0.1. conform prevederilor 
contractului de finanţ are; 
8.5 să  clued la indeplinire  once  alte atribu ţ ii/obligaţ ii care rezultă  din implementarea proiectului, 
conform Ghidului solicitantului. 

Art. 9 UAT-urile membre ale aeordului de eooperare  au  urm ă toarele obligatii: 
9.1 să  transmit ă  in timp util Jude ţ ului ralomi ţ a toate infonna ţ iile necesare depunerii cererii de 
ţinanţ are  i  implement ă rii proiectului cu respectarea prevederilor ghjdului solicjtantului, necesarul 
de nevoi ş i justificarea acestora, precum  i once  alte informa ţ ii solicitate; 
9.2 s ă  transmit ă  ră spunsurile aferente oric ă rei clarific ă ri in tennenul impus de Judeţ ul Ialomita, cu 
obligativitatea incadr ă ri in termenul impus de minister; 
9.3 s ă  primeasc ă  in proprietate bunurile achizi ţ ionate de Judeţ ul Ialomi ţ a in cadrul Proiectului; 
9.4 s ă  clued la indeplinire  once  alte atribuţ ii/obliga ţ ii care rezult ă  din implementarea projectului, 
conform Ghidului solicitantului. 
9.5 iş i asum ă  că  solicit ă  necesarul compus din mobilier, materiale didactice  i  echipamente digitale, 
prev ă zut in anexa la prezentul acord de cooperare. 

VII CLAUZE SPECIFICE 

Art. 10 Confidentialitatea 
10.1 P ă rţ ile semnatare ale prezentului acord convin s ă  p ă streze in strictă  confiden ţ ialitate 
informa ţ iile primite in cadrul ş i pe parcursul implement ă rii proiectului ş i sunt de acord s ă  prevină  
orice utilizare sau divulgare neautorizat ă  a unor astfel de informaţ ii. P ă rţ ile inţ eleg s ă  utilizeze 
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informaţ iile eonfidenţ iale doar in scopul de a- ş i indeplini obligaţ iile din prezentul Acotd de 
cooperare. 

Art. 11 Integralitatea aeordului de cooperare §i amendamente 
11.1 Pe durata prezentului Acord, p ă rţ ile sernnatare au dreptul s ă  convină  in scris asupra modific ă rii 
anurnitor clauze, prin act adiţ ional, semnat de reprezentanfii autoriza ţ i ai pă r ţ ilor. 
11.2  Once  modificare a prezentului Acord va fi valabil ă  numai atunci cand este convenit ă  de toate 
pă rţ ile. 

Art.12 Solutionarea Iitigiilor 
12.1 Panne depun toate eforturile pentru a rezolva pc eale amiabil ă , prin tratative directe, once 
neinţ elegere sau disput ă  care se poate ivi intre ele in cadrul sau  în  legă tură  cu indeplinirea Acordului 
de colaborare. 
12.2 Dac ă , in tennen de 30 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, p ă rţ ile nu reu ş esc s ă , 
rezolve in mod amiabil o divergen ţă , fiecare poate solicita ea disputa să  se solu ţ ioneze de eă tre 
instan ţ ele judec ă tore ş ti competente. 

Art. 13 ineetarea aeordului de eooperare 
13.1 Prezentul Acord de cooperare inceteaz ă : 
a) conform prevederilor art. 2; 
b) inainte de termen, prin aeordul P ă r ţ ilor; 
e) in caz de forţă  majoră , conform art, 14; 
d) prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoas ă  a obliga ţ iilor asumate prin prezentul 
Acord de cooperare. 
13.2 incetarea Aeordului de cooperare, in oricare dintre situa ţ iile menţ ionate, nu va avea niciun efect 
asupra obligaţ iilor deja seadente ale p ă r ţ ilor. 

Art. 14 Forta major4 
14.1 Forţ a majoră  reprezint ă  o imprejurare de origine extern ă , cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibil ă  ş i inevitabil ă , care se află  în  afara controlului P ă rţ ilor, nu se datoreaz ă  gre ş elii sau vinei 
acestora ş i  nu putea fi prevă zută  la momentul ineheierii Acordului de cooperare si care face 
imposibil ă  executarea ş i, respectiv, indeplinirea obliga ţ iilor asumate prin prezentul Acord. 
14.2 Pala majoră  este constatat ă  de o autoritate competent ă . 
14.3 Forţ a majoră  exonereaz ă  pă rţ ile de indeplinirea obligaţ iilor asumate prin prezentul Acord de 
eooperare, pe toat ă  perioada de valabilitate a acesteia. 
14.4 indeplinirea Acordului de cooperae va fi suspendat ă  in perioada de acţ iune a forţ ei majore, dar 
fă ră  a prejudicia drepturile ce li se cuveneau *filar pă nă  la apariţ ia acesteia. 
14.5 Partea care invocă  forţ a major ă  are obligaţ ia de a notifica celeilalte p ă rti, imediat ş i  in mod 
complet, producerea acesteia ş i s ă  ia once mă suri care îi  stau la dispozi ţ ie in vederea liniit ă rii 
consecinţ elor. 
14.6 Dac ă  forţ a majoră  ac ţ ioneaz ă  sau se estimeaz ă  că  va ac ţ iona a perioad ă  mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rţ i ineetarea de plin drept a prezentului  Acord de 
cooperare, fă ră  ca vreuna dintre p ă rţ i să  poat ă  pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 15 Legea aplicabil ă  
15.1 Prezentului Acord i se va aplica ş i va fi interpretat in confomlitate cu legisla ţ ia in vigoare. 

Art. 16 Comunică ri 
16.1  Once  comunicare intre P ă rţ i trebuie s ă  se realizeze in seris. 
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16.2  Once document scris trebuie inregistrat atat la momentul transmiterii, cat ş i la momentul 
primirii. 
16.3 Comunică rile intre P ă r ţ i privind informa ţ ii neclasificate se pot face ş i prin telefon, fax sau e-
mail, cu condi ţ ia confirm ă rii in scris a comunic ă rii. 

Art. 17 Dispozitii finale 
17.1 Datele cu caracter personal solicitate in baza prezentului Acord de cooperare stint prelucrate în 
acord cu prevederile Regulamentului (GE) nr. 679/2016 al Parlamentului European ş i al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cc prive ş te prelucrarea datelor cu 
caracter personal ş i privind libera circula ţ ie a ace stor date ş i de abrogate a Directivei 95/46/CE ş i ale 
Legii nr. 190/2018 privind m ă suri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, scopul 
prelucră rii datelor fiind in acord cu indeplinirea responsabilit ăţ ilor asumate de c ă tre PLO prin 
Acordul de cooperare, perioada prelucr ă rii acestora fund pe toat ă  durata valabilit ăţ ii Acordului de 
coop erare. 
intocmit in 4 exemplare originale, in limba roman ă , trei exemplare originale pentru Jude ţul Ialomita 
Si un exemplar original pentru cererea de finan ţ are. 

SOLICITANT, 
JUDETUL IALOMITA 

Presedintele Consiliului Judetean Ialoini ţ a  
Marian PAVEL 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Albeş ti 	 UAT Alexeni 
Primar, 	 Primar 
Jugă naru Emil 	 Cretu Ion 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Amara 	 UAT Andrăş e ş ti 
Primar, 	 Primar, 
Sandu Alin Sorin 	 Vasile Adrian 

Del egatar, 	 Delegatar, 
UAT Anu ăş eş ti 	 UAT Axintele 
Primar, 	 Primar, 
Carpen Marius 	 Grigore Tudor 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Balaciu 	 UAT B ă rcăneş ti 
Primar, 	 Primar 
Mihu Camel 	 Radu Nicolae 
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Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Bucu 	 UAT Bueş ti 
Primar, 	 Primar, 
Dră gu ş in Ion 	 Mihă ilă  Nicolae 

Del egatar, 	 Delegatar, 
UAT C ă ză ne ş ti 	 UAT Ciulnita 
Primar, 	 Prirnar 
Traian Stelian 	 Gheorghe Stelied 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Cocora 	 UAT Colelia 
Primar, 	 Primar, 
Lefter Sorin-D ă nut 	 Niţă  Nichita 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Cosambesti 	 UAT Cosereni 
Primar, 	 Primar, 
Popescu Bogdan 	 Tudorache Lucian 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Dridu 	 UAT Fetesti 
Primar, 	 Primar 
Dumitru Lucian 	 Sonehereche Laurentiu Georgic ă  

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Fierbinti-Târg 	 UAT Gheorghe Doja 
Primar, 	 Primar, 
Iusein ruksel 	 Curelea Ion 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Gheorghe Lazar 	 UAT Giurgeni 
Primar, 	 Primar 
Zaharia Elena Gabriela 	 Dinu Valere 



Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Grindu 
	

UAT Grivi ţ a 
Primar, 	 Primar, 
Trimbi ţ aş u Marian 
	

Stroe Vasile 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Gura Ialomi ţ ei 
	

UAT Ion Roat ă  
Primar, 	 Primar, 
Biseric ă  Nicu 
	

Cazacu Marinic ă  

Delegatar, 	 De1egatar, 
UAT Jilavele 
	

UAT Maia 
Primar, 	 Primar 
Brutaru Marius Bogdan 
	

Niculae Sorin 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Manasia 
	

UAT Mă rcule ş ti 
Primar, 	 Primar, 
Veiheimer Alexandru 
	

Ciriblan Romeo- Sorin 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Mihail Kog ă lniceanu 

	
UAT Miloş e ş ti 

Primar, 	 Primar 
Barbu Mih ă iţă 
	

Trifu Dumitru 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Movila 
	

UAT Movilita 
Primar, 	 Primar, 
Mihai Valeriu 
	

Goga  loan 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Ograda 
	

UAT Perie ţ i 
Primar, 	 Primar, 
Badea Lilian 
	

Mustă tea Gheorghe Marian 



Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Ră duleş ti 	 UAT Reviga 
Primar, 	 Primar 
Micu Constantin 	 Barbu Niţu 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Ro ş iori 	 GAT S ă lcioara 
Primar, 	 Primar, 
Ion Anghel 	 Stoica Gabriel 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT S ă r ăţ eni 	 UAT Scănteia 
Primar, 	 Primar 
Tocileanu Eugen 	 Hie Georgeta 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Sine ş ti 	 UAT Stelnica 
Primar, 	 Primar, 
Ion Marian 	 Brate ş  Costel 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Sudiţ i 	 UAT Traian 
Primar, 	 Primar, 
Sinean Vasile 	 Nă stase Panel 

Delegatar, 	 Delegatar, 
UAT Tăndă rei 	 UAT Urziceni 
Primar, 	 Primar 
Roman George-Cristian 	 Sava Constantin 

Del egatar, 	 Del egatar, 
UAT Valea Ciorii 	 UAT Valea M ă cri ş ului 
P .Primar, 	 Primar, 
Ro ş u Mihaela 	 Bobe ş  Mihail 



ANEXĂ  LA ACORDUL DE COOPERARE 

pentru depunerea si implementarea proieetului " Dotarea cu mobilier, materiak 
didactice  i  echipamente digitate a unitatilor de invligimant preuniversitar  i a unită tilor 

conexe", finantat in cadrul Planului National de Redresare ş i Rezilient ă  

UAT COMUNA ALBE Ş TI 

S ă li de clas ă  8 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinţ e 1 
Cabinet didactic ( istorie) 1 

UAT COMUNA ALEX1ENI 

S ă li de clas ă  10 
Laborator de inforrnatic ă  1 
Laborator de ş tiin ţ e 1 
Cabinet didactic (geografie) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Sala de sport 1 

UAT ORAŞ  AMARA 

GPP PRICHINDEL 

Safi de clas ă  8 (din care 3 fcirci mese si 
scaune) 

Laborator de informatic ă  1 

Ş COALA GININAZIALĂ  GEORGE VALSAN 

S ă li de clas ă  13 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de fizic ă  1 
Laborator de chimie 1 
Laborator de biologic 1 
Cabinet didactic (matematic ă ) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Sală  de sport 1 

UAT COMUNA ANDRĂŞ E Ş TI 

S ă li de clash 
	

10 
Said de sport 
	

1 

UAT COMUNA ARMĂŞ EŞ TI 

S ă li de clas ă  
, 

7 
Laborator de ş tiinţ e 1 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunicare) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 



UAT COMUNA AXINTELE 

S ă li de clas ă  14 
Laborator de stiinte 1 

UAT COMUNA BALACIU 

S ă li de clas ă  11 
Laborator de stiinte 1 
Sall de sport 1 

UAT COMUNA BĂ RCANESTI 

S ă li de clas ă  10 (din care 3 sedi de preş colar 
cornpletare, fă ră  scaune ş i tnese) 

Laborator de informatic ă  (preş colar) 1 
Laborator de stiinte 1 
Cabinet psihopedagogie 1 

UAT COMUNA RXDULE Ş TI 

S ă li de das ă  10 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de stiinte 1 

UAT COMUNA BUCU 

Mi de clas ă  9 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de stiinte 1 

UAT COMUNA BUESTI 

SAE de clas ă 
	

3 
Laborator de informatic ă  (preş colar) 

	
1 

UAT ORAS CĂ ZĂ NESTI 

S ă li de clas ă  12 
Cabinet psihopedagogic 1 

UAT COMUNA CIULNITA 

S ă li de clas ă 
	

8 
Laborator de informatic ă 
	

1 

UAT COMUNA COCORA 

S ă li de clas ă  9 
Laborator de informatic ă  (preş colar) 1 (fă ră  calculatoare) 
Laborator de stiinte 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Sala de sport 1 



UAT COMUNA COLELIA 

S ă li de clas ă  4 
Laborator de informatic ă  I 
Sala de sport 1 

UAT COMUNA COSAMBESTI 

S ă li de clas ă  8 
Laborator de infonnatic ă  
Laborator de ş tiiMe 1 
Cabinet didactic (matematic ă ) 1 

UAT COMUNA COSERENI 

S ă li de clas ă  15 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiin ţ e 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Sala de sport 1 

UAT COMUNA DRIDU 

S ă li de elas ă  15 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinte(chimie ş i biologic) 1 
Cabinet didactic ( limb ă  ş i comunicare) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Said de sport 1 

UAT MUNICIPIU FETESTI 

GPP "Alb ă  ca Ză pada" 

S ă li de clas ă  8 
Laborator de informatic ă  (prescolar) 1 

Liceul Tehuologic "Aughel Saligny" 

S ă li de clas ă  18 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinte (fizic ă  ,si chimie) 1 
Laborator biologic 
Atelier de practic ă  (mecanicei) 1 
Cabinet didactic ( limb ă  ş i comunicare) 1 
Cabinet de sprijin 1 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentar ă  

San de clas ă  26 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de chimie 1 
Laborator de biologic 1 
Atelier de practic ă  (electric) 1 
Cabinet didactic ( limb ă  ş i comunieare) 
Cabinet de sprijin 1 
Said de sport 1 



Liceul Teoretic "CAROL I"  

SAE de clas ă  28 
Laborator de infonnatic ă  1 
Laborator de biologie 1 
Atelier de practic ă  (electric) 1 
Cabinet didactic ( istorie) 1 
Sala' de sport 1 

Ş coala Gimnazial ă  "Aurel Vlaicu" 

S ă li de clas ă  16 
Laborator de infomatic ă  1 
Laborator de fizic ă  1 
Laborator de chimie 1 
Laborator de biologie 
Cabinet didactic ( limb ă  ş i comunicare) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Said de sport 1 

Ş coala Ghnnazial ă  "Dimitrie Cantemir" 

S ă li de clas ă  '7 (5 scili de provolar Rini 
saltine) 

Laborator de s,tiinte 1 
Sala' de sport 1 

Ş coala Gimnazial ă  "Radu Vodă " 

Safi de clas ă  15 
Laborator de inforrnatic ă  1 
Laborator de ş tiinte 1 
Cabinet didactic ( limb ă  ş i comunicare) 1 
Sala de sport 1 

$coala Gimnaziall "Mihai Viteazul 

S ă li de clas ă  6 
Laborator de informatic ă  
Laborator de ş tiinte 1 
Cabinet didactic ( matematic ă  ) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 

UAT ORAŞ  Fierbin ţ i — Targ 

S ă li de clas ă  34 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de fizic ă  1 
Laborator de chimie 1 
Lab orator de biologic 1 
Atelier de practic ă  ( mecanica ) 1 
Cabinet didactic ( limb ă  ş i comunicare) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Sala de sport 1 



UAT COMUNA Gheorghe Doja 

S ă li de clas ă 
	

2 
Laborator de inforrnatic ă  (prwolar) 

	
1 

UAT COMUNA Gheorghe Laz ă r 

S ă li de clas ă  12 
Laborator de informatic ă  1 
Cabinet de sprijin 1 
Sala de sport 1 	 — 

UAT COMUNA Giurgeni 

S ă li de clas ă  9 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinţ e 1 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunicare) 1 
Sala de sport 1 

UAT COMUNA Grindu 

S ă li de clas ă  11 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de biologie 1 
Laborator de ş tiinte 1 
Cabinet didactic (geografie) 1 
Sală  de sport 1 

UAT COMUNA GRIVIŢ A 
_ 

S Ali, de clasă  9 
Lab orator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinte 1 
Cabinet psihopedagogic 

UAT COMUNA GURA IALOMIŢ EI 

S ă li de clas ă  9 
Laborator de informatic ă  
Laborator de ş tiin ţ e 1 
Cabinet didactic (geografie) 1 
Sara de sport 1 

UAT COMUNA ION ROATĂ  

Safi de clas ă  23 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinte 1 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunicare) 1 
Cabinet psihopedagogic  1 

UAT COMUNA JILAVELE 

S ă li de clas ă  7 
Laborator de informatic ă  1 
Cabinet psihopedagogie 1 



UAT COMUNA MAIA 

S ă li de clas ă  9 
Laborator de informatic ă  (prescolar) 1 
Laborator de ş tiinte 1 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunicare) 1 

UAT COMUNA STELNICA 

S ă li de clas ă  10  (din care 2 seili prescolar fcIrd 
mese si scaune) 

Laborator de informatic ă  1 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunicare) 1 

UAT COMUNA MANASIA 

S ă li de clas ă  11 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de stilt* 1 

UAT COMUNA MARCULEM 

S ă li de clas ă  8 
Laborator de stiinte 1 
Sală  de sport 1 

UAT COM UNA MIHAIL KOGALNICEANU 

S ă li de clas ă  7 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de biologic 1 
Laborator de ş tiinte (tizic ă  ş i chime) 1 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunicare) 1 

UAT COMUNA MILOSE Ş TI 

S ă li de clas ă  6 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiin ţ e 1 
Cabinet didactic (geografie) 

UAT COMUNA MOVILA 

Ski de clas ă  9 (din care 3 seili de preş colar 
fcirc't mese si scaune) 

Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinte 1 

UAT COMUNA MOVILITA 

SC de clas ă  16 ( 7 siili doar cu echipamente 
TIC) 

Laborator de ş tiinţ e 1 



UAT COMUNA OGRADA 

SAE de clas ă  7 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinţ e 1 
Cabinet didactic (limb ă  ji comunicare) I 
Cabinet psihopedagogic 1 

UAT COMUNA PERIETI 

S ă li de clas ă  16 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de biologic I 
Laborator de ş tiinţe( fizic ă  $i chime) 1 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunieare) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Said de sport 1 

UAT COMUNA REVIGA 

S ă li de clas ă  5 
Laborator de informatic ă  1 (farii mobilier) 
Laborator de fizic ă  1 

UAT COMUNA ROŞ IORI 

S ă li de clas ă  17 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de fizic ă  1 
Laborator de chimie 1 
Laborator de biologic 
Cabinet didactic (matematic ă ) 
Cabinet psihopedagogic 

UAT COMUNA SĂ LCIOARA 

S ă li de elas ă  13 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinţ e 1 

UAT COMUNA SIRATENI 

S ă li de clas ă 
	

10 
Laborator de informatic ă 
	

1 

UAT COMUNA SC;iNTEIA 

S ă li de clas ă  1 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de $tiin ţe 1 
Cabinet didactic (limb ă  si comunicare) 1 

UAT COMUNA SINE Ş TI 

S ă li de clas ă 
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UAT COMUNA SUDITI 

S ă li de clas ă  11 (din care 1 saki de prescolar 
feirei mese si scaune) 

Laborator de informatic ă  1 
Laborator de ş tiinte 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Said de sport 1 

UAT COMUNA TRAIAN 

S ă li de clas ă  4 (din care 1 fcirci tablet 
interactivc7) 

Lab orator de ş tiinte 1 
Cabinet didactic (geografie) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Sală  de sport 1 

UAT ORAŞ  ŢĂ NDĂ REI 

Liceul Tehnologic Ţă nd ă rei 

S ă li de clas ă  5 
Laborator de informatic ă  (prescolar) 1 
Sală  de sport 1 

Liceul Teoretic "Paul Georgescu" 

&Ali de clas ă  12 (din care 6 doar echipamente 
TIC — fcirei mobilier) 

Laborator de inform.atic ă  1 
Laborator de chimie l(fcirc't mobilier) 
Laborator de biologic 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunicare) 1 
Sala de sport 1 

Ş coala Gimnazială  "Spiru Ilaret" 

SAE de clas ă  6 
Laborator de inforrnatic ă  1 (complektre- 10 laptopuri+ 

rest echipamente laborator) 
Cabinet didactic (istorie) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Sală  de sport 1 

UAT MUNICIPIU URZICENI 

Colegiul National "Grigore Moisil" 

S ă li de clas ă  24 (din care 2 doar cu mobilier-
fire/ echipamente TIC) 

Laborator de informatic ă  1 
Laborator de fizic ă  1 
Laborator de chimie 1 
Laborator de biologic 1 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunicare) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Said de sport 1 



GPP "Raz ă  de Soare" 

S ă li de clas ă 
	

11 
Lab orator de informatic ă 
	

1 

Liceul Tehnologic "Sf. Ecaterina" 

S ă li de clas ă  21 (din care 1 doar cu mobilier-
fcircl echipainente TIC) 

Laborator de informatic ă  1 
Laborator de fizic ă  1 
Laborator de ş tiinte (chimie ş i biologie) 1 
Atelier de practic ă  (mecanica) 1 

, 
Cabinet didactic (matematic ă ) 
Cabinet psihopedagogic 1 
Sala de sport 1 

Liceul Tehnologic Urziceni 

S ă li de clas ă  10 
Laborator de informatic ă  1 
Laborator de fizic ă  1 
Laborator de chimie 1 
Laborator de biologie 1 
Cabinet didactic (limb ă  ş i comunicare) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 
Sală  de sport 1 

Ş coala Gimnazial ă  "Alexandru Odobescu" 

S ă li de clas ă  22 (din care 16" doar 
echipamente TIC(fcirci 
calculatoare) -- fc-Irei mobilier) 

Laborator de informatic ă  1 
Laborator de fizic ă  1 
Laborator de ebitnie 1 
Cabinet didactic (istorie) 1 
Cabinet psihopedagogic 1 

Ş coala Ghnnazial ă  "Ion Heliade Ră dulescu" 

S ă li de clas ă  32 (din care 24 Ara 
calculatoare)  
1 Cabinet psihopedagogic 

UAT COMUNA VALEA CIORII 

S ă li de clas ă  4 
Laborator de informatic ă  (pre,ycolar) 1 

UAT COMUNCA VALEA MĂ CRIŞ ULUI 

S ă li de clas ă  8 (girei cakulatoare) 
Laborator de informatic ă  1 
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REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hoteirtire privind aprobarea realiz ă rii de dare Unitatea administrativ teritorial4 
Judeful Ialomi ţ a a Proiectului "Doiarea cu mob/her, mater/ale didactice ş i echipamente digitale a 

unikililor de inver ţ litntint preuniversitar ş i a unitatilor conexe, .finan ţ at în cadrul Planului National de 
Redresare ş i Reziliengi 

Prin proiectal de hot ă ră re supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se propune 
aprobarea realiz ă rii de c ă tre Unitatea administrativ teritorial ă  Jude ţ ul Ialomita a Proiectului "Dotarea cu 
mobilier, materiale didactiee ş i echipamente digitale a unit ăţ ilor de invă tă mă nt preuniversitar ş i a 
unit ăţ ilor conexe, finantat in cadrul Planului National de Redresare ş i Rezilient ă . 

Av ă nd in vedere lansarea apelului competitiv de proieetc in cadnil Planului National de Redresare 
ş i Rezilient ă  — Componenta C15: Educa ţ ie „Dotarea cu mobilier, materiale didactice ş i echipamente 
digitale a unit ăţ ilor de inv ăţă mant preuniversitar ş i a unit ăţ ilor conexe", solicitan ţ ii eligibili in varianta 
final ă  sunt toate tipurile de unit ăţ i administrativ-teritoriale, respectiv comunele, ora ş ele, municipiile ş i 
jude ţ ele, jar Unitatea Administrativ - Teritorial ă  - Judetul lalomita inten ţ ioneaz ă  s participe in cadnd 
acestui apel cu proiectul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice ş i echipamente digitale a unit ă tilor de 
invă tă mă nt preuniversitar din judetul Ialomita". 

În afara deficientelor de infrastructur ă  ş i a inegalit ă tilor dintre mediul urban ş i rural, ş colile din 
Romania se confrunt ă  Cu un Rivet redus de adaptare digital ă . Pandemia SARS CoV 2 a scos in evident ă  
impactul digitaliz ă rii limitate asupra procesului educational. Conform unui studiu al Centrului National 
de Politici ş i Evaluare in Educatie, pe durata primului val al pandemiei, s-au observat probleme in 
utilizarea de instrumente educa ţ ionale online. in ultimii ani, au fost luate, totu ş i, m ă suri pentru a cre ş te 
nivelul de digitalizare al actului educational. 

Pentru implementarea proiectului mai sus men ţ ionat este necesar incheierea unui acord de 
cooperare intre Jude ţ ul lalomiţ a ş i 50 de Unită ti Administrativ-Teritoriale din jude ţ ul Ialomita, undo 
Jude ţ ul lalomi ţ a are calitatea de solicitant al cererii de finan ţ are, iar Unit ă ti Administrativ-Teritoriale din 
judet au calitatea de delegatari. 

Rezultatele finale ale realiz ă rii proiectului sunt reprezentate de o infrastructur ă  educa ţ ională  
adaptat ă  exigentelor organiz ă rii unui proces educational modern ş i ineluziv, astfel Mat elevii i cadrele 
didactice din unit ăţ ile de inv ă tă mă nt preuniversitar s ă  poat ă  beneficia de digitalizarea mediului de 
invă tare. 

Cooperarea susmen ţ ionat ă  este fundamentat ă  de prevederile art. 173 aim. (1) lit.b) i e) ş i aim. (7) 
lit, a) ş i alin. (8) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, 
cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, coroborat cu dispozi ţ ille Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele 
publice locale, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. Prin acest Acord sunt stabilite obiectul ş i durata 
acestuia, inclusiv drepturile ş i obligaţ iile fiec ă rei p ă rti. 



În raportul Directiei Investitii ş i Servicii Publice sunt prezentate detaliile legate de project, c ă t ş i 
datele privind cheltuielile legate de implementarea proiectului ş i propuse spre aprobare. 

Pre ş edintele Consiliuluj Judetean Ialomita, potrivit Ghiduluj Solicitantului, este imputernicit s ă  
semneze acordul de cooperare ş i eventualele acte aditionale ş i documentatia aferent ă  proiectului. 

Constatand c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 
Judettan Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in project. 

PRE*EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Tudoraohe Emilia 
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RAPORT 

la proiectul de hoteirdre privind aprobarea 	de c ă tre Unitatea administrativ - 
Jude ţ ul lalorni ţa a Proiectului " Dotarea Cu mobilier, rnateriale didactice 

echipamente digitale a unitca ţ ilor de invd ţă ndint preuniversitar din jude ţ ul lalomita" 

Avand in vedere lansarea apelului competitiv de proiecte in cadrul Planului National de 

Redresare ş i Rezilien ţă  — Componenta C15: Educa ţ ie „Dotarea cu mobilier, materiale 
didactice i echipamente digitale a unit ăţ ilor de inv ăţă m ă nt preuniversitar ş i a unităţ ilor 
conexe", cu termen de depunere 1912.2022 — 19.03.2023, uncle solicitan ţ ii eligibili in varianta 

finală  stint toate tipurile de unit ăţ i administrativ-teritoriale,respectiv comune, ora ş e, rnunicipii ş i 

jude ţ e, Unitatea administrativ teritorial ă  Judeţ ul Ialomi ţ a intentioneaz ă  să  participe in cadrul 

acestui apel Cu proiectul "Dotarea cu mob ilier, materiale didactice i echiparnente digitale a 
unita ţ ilor de inv ăţ iimânt preuniversitar din jude ţ ul lalomi ţ a". 

Pentru implementarea proiectului  ma i sus mentionat este necesar incheierea unui acord 

de cooperare intre Jude ţ ul Ialorni ţ a ş i 50 Unită ti Administrativ - Teritoriale din jude ţ ul falomi ţ a, 

in care Jude ţ ul lalomi ţ a are calitatea de solicitant at cererii de finan ţ are, jar Unit ăţ ile 

Administrativ - Teritoriale din jude ţ  au calitatea de delegatori. Prin acordul de cooperare incheiat 

se va stabili cadrul juridic, drepturile i obliga ţ iile p ă rtilor in vederea depunerii i implement ă rii 

Proiectului " Dotarea cu mobilier, materiale didactice ş i echipamente digitale a unitkilor de 

invăţă mant preuniversitar din jude ţ ul Ialomita". 

Necesitatea Si  oportunitatea investi ţ iei 

In afara caren ţ elor de infrastructur ă  ş i a inegalităţ ilor dintre mediul urban ş i rural, scolile 

din Romania se confrunt ă  l Cu un nivel redus de adaptare digital ă . Pandemia SARS CoV 2 a 

scos in evidenţă  impactul digitaliz ă rii limitate asupra procesului educational. Conform unui 
studiu al Centrului National de Politici ş i Evaluare In Educa ţ ie, pe durata primului val at 
pandemiei, s-au observat probleme in utilizarea de instrumente educationale online. in ultimii 

ani, au fost luate, totu ş i, mă suri pentru a cre ş te nivelul de digitalizare al actului educational. 

Aceasta identific ă  un set relevant de compete* generale i specifice pentru societatea actual ă , 

oferind activit ăţ i de invă tare, continuturi si sugestii metodologice utile pentru realizarea 
pro filului de formare at absolventului de gimnaziu, conform descriptivului competen ţ ei 

Dezvoltarea efeetiv ă  a acestor competen ţ e est e condi ţ ionată  de resursele existente i presupune 
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formarea adecvat ă  a cadrelor didactice in sprijinul modelului curricular actual, dar ş i o dotare 
adecvat ă  la nivelul unit ă tilor de inv ăţă rnânt. Indiferent de ciclul educational abordat, o cre ş tere a 
gradului de digitalizare a educa ţ iei trebuie s ă  rezolve simultan nevoia de a avea suficient 
personal preg ă tit, de a avea acces la resurse educationale online ş i de a beneficia de resurse 
infrastructur ă  adecvată  in unit ă tile de inv ăţă m ă nt. 

Pentru obiectivul „ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI 
ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN 
JUDETUL IALOMITA " s-a identificat ca surs ă  de finantare Planul National de Redresare 
Rezilient ă , Componenta C15: Educatie, Pilonul VI. Politic! pentru noua generatie, Reforma 4. 
Crearea unei rute profesionale complete pentru inv ă tă m ă ntul tehnic superior, Reforma 5. 
Adoptarea cadrului legislativ pentru dig italizarea educatiei, Reforma 6. Actual izarea cadrului 
legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construc ţ ie i dotare in sistemul de 
invă tă mânt preuniversitar, Investitia 9. Asigurarea echipamentelor ş i a resurselor tehnologice 
digitate pentru unit ă tile de inv ă t ă mant, Investi ţ ia 11. Asigurarea dot ă rilor pentru s ă lile de clas ă  
preuniversitare i laboratoarele/atelierele ş colare , Investitia 13. Echiparea laboratoarelor 
informatice din ş colile de educatie i formare profesional ă  (EFP), Investitia 14. Echiparea 
laboratoarelor informatice din ş colile de educatie ş i formare profesional ă  (EFP) cc are ca 
obiectiv dezvoltarea judetului latomita prin dotarea cu mobitier, materiale didactice 
echipamente digitate pentru toate ş colile din judet,respectiv asigurarea condititilor optime de 
derulare a procesului educativ. 

Având in vedere prevederile ghidului aferent componentei C15: Educatie, obiectiv specific 
pentru accesarea fondurilor europene este oportun ă  realizarea analizei situatiei curente i analizei 
de nevoi pentru intocmirea i depunerea cererii de finan ţ are ş i a doeumenta ţ iei aferente in 
vederea accesarii fondurilor europene nerambursabile. 

Obiectivul general al proiectului 11 reprezint ă  digitalizarea rnediilor de inv ă tare din inv ă t ă m ă ntul 
preuniversitar, prin achizitionarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic, 
dotarea laboratoarelor de informatic ă  din ş colile din reteaua de educa ţ ie national ă  de la toate 
nivelurite, inelusiv din reteaua de inv ăţă mânt profesional i tehnic (IPT), dotarea cu mobilier a 
s ă lilor de clas ă  pentru toate nivelurile de inv6 ţă mă nt, de la pre ş eolar la liceu, in situatia in care 
acesta nu a fast schimbat in ultimit 5 an!, calendaristici, calculati de la data inregistr ă rii in 
eontabilitate a bunurilor p ă n ă  la data inchiderii prezentului ape!, echiparea cabinetelor, a 
cabinetelor de asistent ă  psihopedagogic ă  ş i a laboratoarelor de ş tiin ţ e precum ş i infiintarea unora 
noi, in situatia in care exist ă  spatii disponibile in unitatea de inv ăţă m ă nt sau in alte tipuri de 
institu ţ ii eligibile in cadrul apelului (palate ale copiilor, cluburi, cluburi sportive, centre de 



119 
I (gr ă dini ţ e) dotate cu echipamente 

Nr. laboratoarele de informatic ă  din unit ăţ i de Inv ăţă mant de nivel pre ş colar 
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asistentă  psihopedagogic ă ) ş i echiparea atelierelor de practic ă , inclusiv cu componente digitate 

specifice domeniului de calificare. 

Rezultatele finale ale realiz ă rii proiectului sunt reprezentate de: infrastructura educational ă  din 

judetul lalomita s ă  fie adaptat ă  exigentelor organiz ă rit unui proces educational modern ş i 

astfel elevii  i cadrele didactice din unit ăţ ile de invă tă mânt preuniversitar s ă  poată  

beneficia de digitalizarea mediului de inv ă tare. 

Astfel, la nivelul Jude ţ ului Talomi ţ a, in cadrul proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice i echipamente digitate a unit ăţ ilor de invă tă m ă nt preuniversitar din jude ţ ul lalomi ţ a", 

se vor dota 65 de unit ă ti de invăţă mant preuniversitare cu urin ă torii indicatori: 

investi ţ ia Denumirea indicatorului de rezultat 
Nr. 

unit ăţ i 

 

!  
19 	

Nr. laboratoare de informatic ă  din unit ăţ i de "inv ăţă m ă nt primar, gimnazial, liceal, 39 

unit ăţ i conexe, dotate cu echipamente 

113 	Nr, laboratoare de informatic ă  din unit ăţ i de invăţă m ă ntIPT 

Nr. Ali de clas ă /grup ă  din unit ăţ i de inv ăţă m ă nt preuniversitar/ s ă li pentru activit ăţ i 738 

19 	extra ş colare din unit ăţ ile conexe eligibile, dotate cu echipamente digitale pentru 

organizarea inv ăţă rii în mediul virtual 

Nr. sal' de clas ă /grup ă  din unit ăţ i de inv ăţă m ă nt preuniversitar/s ă ll pentru activit ăţ i 752 

extra ş colare din unit ăţ ile conexe eligibile, dotate cu mobilier ş i materiale didactice 

Nr. laboratoare de ş tiin ţ e din unit ăţ i de "inv ăţă m ă nt preuniversitar dotate cu mobilier 42 

specific ş i materiale didactice specifice, dintre care: 

Nr. laboratoare de fizic ă : 

Nr. laboratoare de chimie: 

Nr. laboratoare de biologie: 

Nr. laboratoare multidisciplinare: 

Nr. laboratoare de ş tiin ţ e din unit ăţ i de învăţă m ă nt preuniversitar dotate cu 44 

echipamente digitale, dintre care: 

111 

111 

111 

28 
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Nr. laboratoare de fizic ă : 9 

Nr. laboratoare de chimie: 

Nr. laboratoare de biologie: 

1 

6 

Nr. laboratoare multidisciplinare: 28 

111 

Nr. cabinete ş colare din unit ă ti de inv ă t ă mânt preuniversitar/uniegi conexe (cabinete 

pe discipline, cabinete de asisten0 psihopedagogic ă , sail de sport) dotate cu mobilier 

ş i materiale sportive, inclusiv echipamente digitale. 

87 

32 

28 

Nr. cabinete ş colare: 

Nr. cabinete de asistent ă  psihopedagogic ă : 

Nr. să li de sport: 27 

114 
Nr. ateliere de practic ă  dotatelPT cu materiale ş i echipamente de specialitate, inclusiv 

componenta digital ă  
4 

Avă nd  în  vedere cerin ţ ele  i  prevederile Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte 
mai sus menţ ionat, propunem urm ă toarele: 

• realizarea de că tre Unitatea administrativ - teritorial ă  Judeţ ul Ialomi ţ a a Proiectului 
"Dotarea  cu  mobilier, materiale didactice  i  echipamente digitale a unit ăţ ilor de invăţă mă nt 
preuniversitar din judeţ ul Ialomi ţ a", finan ţ at in cadrul Planului Na ţ ional de Redresare 
Rezilienţă ,  în  temeiul actelor administrative de delegare a acestui drept; 

• aprobarea valorii totale a proiectului in cuantum de 55.804.972,32 lei cu TVA; 

• aprobarea valorii totale eligibile a proiectului in cuantum de 55.790.977,92 lei cu TVA; 

• aprobarea contribu ţ iei proprie a Consiliului Judeţ ean Ialomi ţ a la finanţ area proieetului, in 
cuantum de 13.994,40 LEI cu TVA, reprezentand cheltuieli neeligibile (componente 
obligatorii de informare si publicitate); 

• aprobarea acordului de cooperare  cc se va ineheia intre Unitatea administrativ teritorial ă  
Jude ţ ul lalomi ţ a ş i unităţ ile administrativ — teritoriale prev ă zute in anexa nr. 1 (atayată  
prezentului raport) prin care sunt reglementate drepturile ş i obligaţ iile care incumb ă  
p ă rţ ilor pentru realizarea proiectului; 

• imputernicirea Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, domnul Marian Pavel, s ă  
semneze toate actele necesare depunerii  i  implement ă rii proiectului conform prevederilor 
Ghidului solicitantului  i  anexelor eferente; 
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• Consitiul Judetean lalomita se angajeaz ă  s ă  fmanteze din bugetul judetului talomita toate 
costurile rieeHgibile conexe aferente proiectului i va asigura toate resursele fmanciare 
necesare implement ă rii proiectului în conditiile ramburs ă rii/decont ă rii ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale. 

Fat  de cele prezentate, propunem Consiliului Judetean 	adoptarea proiectului de 
hotă ră re privind aprobarea realiz ă rii proiectului  Cu titlul: "Dotarea cu mobilier, mater/ale 
didactice ş i echipamente digitale a unitatilor de inveitein2eint preuniversitar din judetul 
lalorni(a", 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

STAN CIU MARIANA 

intocmit, 

Ră cman tuliana Petronel 
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Anexa nr. 1 la 

RAPORTUL 

proiectului de hotiirdre privind aprobarea realizarii de Mire Unitatea administrativ 
teri ź orială  Judetul latomita a Proiectutui " Dotarea cu mobilier, materiale didactice 

echipamente digitate a unitei ţ ilor de inviitiimant preuniversitar din judetul lalotni ţ a" 

Lista Unitatilor Administrativ Teritoriale din judetul lalomita ce deleag ă  dreptul de 
realizare al proiectului "Dotarea cu mobilier, mater/ale didactice  i  echipamente digitate a 
unitatilor de invalyi mewl preuniversitar din judgul lalomita", că tre Judetul lalomita: 

Nr.crt. Unitatea Administrativ Teritorial ă  Hotă rfirea de Consilin Local 
1.  U.A.T Comuna Albe ş ti HCL nr. 11/ 28.02.2023 
2.  U.A.T Comuna Alexeni FICL nr. 13/02.03.2023 
3.  U.A.T Oraş  Amara HCL nr. 26/28.02.2023 
4.  U.A.T Comuna Andr ăş e ş ti HCL nr. 30/28.02.2023 
5.  U.A.T Comuna Arm ăş e ş ti HCL nr. 20/27,02.2023 
6.  U.A.T Comuna Axintele  [-ICL nr. 16/27.02.2023 
7.  U.A.T Comuna Balaciu HCL nr. 10/28.02.2023 
8.  U.A.T Comuna B ă rcane ş ti HCL nr. 21/07.03.2023 
9.  U.A.T Comuna Buou HCL nr. 18/28.02.2023 
10.  U.A.T Comuna Bue ş ti 11CL nr. 18/02.03.2023 
11.  U.A.T Oraş  C ă ză ne ş ti HCL nr. 25/28.02.2023 
12.  U.A.T Comuna Ciulnita HCL nr. 35/07.03.2023 
13.  U.A.T Comuna Cocora HCL nr. 9/08.03.2023 
14.  U.A.T Comuna Colelia HCL nr. 10/06.03.2023 
15.  U.A.T Comuna Cosambe ş ti HCL nr. 23/24.02.2023 
16.  U.A.T Comuna Co ş ereni HCL nr. 20/28.02.2023 	, 
17.  U.A.T Comuna Dridu HCL nr. 21/28.022023 
18.  U.A.T Municipiu Fete ş ti FICL nr. 40/07.03.2023 
19.  U.A.T  Ora ş  Fierbinti — Targ HCL nr. 10/06.03.2023 
20.  U.A.T Comuna Gheorghe - Doja HCL nr. 20/06.03.2023 
21.  U.A.T Comuna Gheorghe — Lazar HCL nr. 16/09.03.2023 
22.  U.A.T Comuna Giurgeni HCL nr. 11/07.03.2023 
23.  U.A.T Comuna Grindu HCL nr. 17/08.03.2023 
24.  U.A.T Comuna Grivita HCL nr. 10/08.03.2023 
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25.  U.A.T Comuna Gura Ialomi ţ ei HCL nr. 9 109.03.2023 
26.  U.A.T Comuna Ion Roată  HCL nr. 19707.03.2023 
27.  U.A.T Comuna Jilavele HCL nr. 19128.02.2023 
28.  U.A.T Cornuna Maia HCL nr. 20/06.03.2023 
29.  U.A.T Comuna Manasia HCL nr. 18/28.02.2023 
30.  U.A.T Comuna Mă rcule ş ti HCL nr. 15/02.03.2023 
31.  U.A.T Comuna Mihail Kogă lniceanu HCL nr. 19/27.02.2023 
32.  U.A.T Comuna Milo ş e ş ti HCL nr. 19/10.03.2023 
33.  U.A.T Comuna Movila HCL  or.  12/23.02.2023 
34.  U.A.T Comma Movili ţ a HCL nr. 16 728.02.2023 
35.  U.A.T Comuna Ograda HCL nr. 6/07.03.2023 
36.  U.A.T Comuna Perie ţ i HCL nr. 9/01.03.2023 
37.  U.A.T Comuna R ă dule ş ti HCL nr. 10/09.03.2023 
38.  U.A.T Comuna Reviga HCL nr. 15/06.03.2023 
39.  U.A.T Comuna Ro ş iori HCL nr. 21/22.02.2023 
40.  U.A.T Comuna S ă lcioara HCL nr. 18/28.02.2023 
41.  U.A.T Comuna S ă ră teni HCL nr. 13 702.032023 
42.  U.A.T Comuna Scanteia  1-ICL or.  17/01.03.2023 
43.  U.A.T Comuna Sine ş ti HCL nr. 12/03.03.2023 
44.  U.A.T Comuna Stelnica HCL nr. 12/28.02.2023 
45.  U.A.T Coniuna Suditi HCL nr. 13 706.03.2023 
46.  U.A.T Comuna Traian HCL nr. 26/28.02.2023 
47.  U.A.T  Ora  ş  Tă ndă rei [JCL nr. 33/02.03.2023 
48.  .U.A.T Municipiu Urziceni HCL nr. 41/27.02.2023 
49.  U.A.T Comuna Valea Ciorii HCL nr. 6/09.03.2023 
50.  U.A.T Comuna Valea M ă cri ş ului  1-ICL  nr. 11.107.03.2023 
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