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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – 

Ialomiţa  în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Regional Interdisciplinar  
(Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XI-a- 25 mai 2019 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 21040/2018- I din 09.11.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa  nr. 4421 din 29.10.2018 a Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Feteşti; 
           - Raportul  nr. 21042/2018 - O din 09.11.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
           - Raportul  nr. 22289/2018 - U din 26.11.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 - Raportul nr. 22404/2018 - S din 26.11.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 22367/2018 - M din 26.11.2018 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 Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” 
Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Regional 
Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a 
XI-a. 
 

 Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu Şcoala 
Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa  în vederea realizării în comun a proiectului  
menţionat la art. 1, în forma şi conţinutul prezentate în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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 (2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a 
proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia 
numerelor şi a literelor”, ediţia a XI-a, în cuantum de 5.000 lei din valoarea totală a 
proiectului de 8.600 lei.  
  
 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru,  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 alin. (1) 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, direcţiilor implicate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Şcolii Gimnaziale „Aurel 
Vlaicu” Feteşti spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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