
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 
H O T Ă R Â R E  

 

privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor dispozitive/echipamente 

electronice  

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

Având în vedere: 

- raportul nr. 7332/22.03.2022 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, 

Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune darea în folosință gratuită a unor 

dispozitive/echipamente electronice achiziționate în  cadrul proiectului „Creșterea 

gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ 

special din județul Dolj" cod  SMIS2014+> 144180, raportul Serviciului Juridic nr. 

7427/23.03.2022 , precum și avizul comisiilor de specialitate; 

- Ghidul solicitantului  aferent Programului Operațional Competitivitate 2014-

2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c.-Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-

guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS 2.4 – 

Creșterea gradului de utilizare a internetului, Acțiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului 

digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și 

e-cultură-SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE. 

-Contractul de finanțare nr.354/233t/21.09.2021 încheiat între Autoritatea pentru 

Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 

Competitivitate și Unitatea  Administrativ-Teritorială  Județul  Dolj; 

-Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.209/15.12.2020 privind aprobarea 

proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a 

instituțiilor de învățământ special din județul Dolj” modificată prin  

 Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.264/25.11.2021; 

În baza art.173 alin.(1) lit. c) și alin.(4) lit. b), art.362 alin.(2)-(3) coroborat cu 

art.349-351, art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită, pe perioada 01.04.2022-01.10.2027, a 

120 tablete și 21 laptopuri aflate în proprietatea privată a județului Dolj, către Școala 

Gimnaziala Speciala ”Sf. Mina” Craiova, identificate în Anexa nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Se aprobă darea în folosință gratuită, pe perioada 01.04.2022-01.10.2027, a 

145 tablete aflate în proprietatea privată a județului Dolj, către Liceul Tehnologic Special 

Beethoven, identificate în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.3 Se aprobă darea în folosință gratuită, pe perioada 01.04.2022-01.10.2027, a 

115 tablete si 35 laptopuri aflate în proprietatea privată a județului Dolj, către Centrul 



Școlar pentru Educație Incluziva ”Sf. Vasile” Craiova, identificate în Anexa nr.3, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Art.4 Școala Gimnaziala Speciala ”Sf. Mina” Craiova, Liceul Tehnologic Special 

Beethoven și Centrul Școlar pentru Educație Incluziva ”Sf. Vasile” Craiova vor utiliza 

bunurile primite în folosință în scopul: îmbunătăţirii calităţii învăţământului la distanţă, 

dezvoltarea unor tehnologii sub formă de platforme de e-learning pentru îmbunătăţirea 

calităţii învăţământului şi acordării de şanse egale tuturor elevilor din cadrul instituțiilor 

de învățământ special, dotării acestora cu tablete pentru uz şcolar cu acces la internet pe o 

perioadă de 24 de luni și cu laptopuri necesare pentru dotarea claselor si sprijinirea 

profesorilor în vederea  participării la cursurile on-line. 

 

 Art.5 (1) Se aprobă modelul de contract de comodat și proces -verbal de predare-

primire, prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în temeiul 

căruia se va transmite dreptul de folosință gratuită a bunurilor menționate la art.1, art.2 și 

art.3. 

(2) Drepturile și obligațiile părților, modalitățile de angajare a răspunderii și 

sancțiunile sunt prevăzute în contractul de comodat ce urmează a fi încheiat cu fiecare 

dintre cele trei școli speciale prevăzute la art.1, art.2 și art.3 din prezenta hotărâre. 

 

Art.6 Predarea - primirea dispozitivelor/echipamentelor electronice se va face  pe 

bază de proces - verbal de predare – primire, conform modelului  prevăzut în anexa nr.4 la 

prezenta hotărâre, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de comodat 

cu fiecare dintre instituțiile de învățământ special, prevăzute la art.1,2 și 3. 

 

Art.7 Se mandatează președintele Consiliului Județean Dolj, domnul Dorin - 

Cosmin Vasile, să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Dolj, contractele de comodat cu Școala Gimnaziala Speciala ”Sf. Mina” Craiova, Liceul 

Tehnologic Special Beethoven și Centrul Școlar pentru Educație Incluziva ”Sf. Vasile” 

Craiova. 

 

Art. 8. (1) Direcțiile Consiliului Județean Dolj, Școala Gimnaziala Specială ”Sf. 

Mina” Craiova, Liceul Tehnologic Special Beethoven și Centrul Școlar pentru Educație 

Incluziva ”Sf. Vasile” Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

(2) Un exemplar al hotărârii se va comunica Școlii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” 

Craiova, Liceului Tehnologic Special Beethoven și Centrului Școlar pentru Educație 

Incluziva ”Sf. Vasile” Craiova. 

   

            

Nr. 108                                                             Adoptată la data de 31.03.2022   

  
 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ, 

 

            PREŞEDINTE,                  SECRETAR GENERAL 

          AL JUDEȚULUI, 

 

DORIN-COSMIN VASILE        CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 
 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa nr.1 la HCJ nr. 108/2022

Nr. Crt. Denumirea produsului (echipamentului)
Număr serial

echipament
Serii SIM

Valoare de

achizitie, lei

fără TVA
1 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131051926 8940012008611728500 586,96

2 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131066338 8940012009612142782 586,96

3 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131073490 8940012008611730423 586,96

4 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131013033 8940012009612437745 586,96

5 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865573 8940012009612590717 586,96

6 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866092 8940012009612119285 586,96

7 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867850 8940012009612119509 586,96

8 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867918 8940012009612119491 586,96

9 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865540 8940012009612590972 586,96

10 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130979903 8940012009612552196 586,96

11 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866944 8940012009612119517 586,96

12 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130786696 8940012009612119624 586,96

13 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867033 8940012009612119590 586,96

14 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866902 8940012009612119699 586,96

15 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865623 8940012009612590212 586,96

16 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131056396 8940012008611720507 586,96

17 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131056933 8940012008611720127 586,96

18 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131054664 8940012008611720523 586,96

19 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131055687 8940012008611720515 586,96

20 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131057220 8940012008611718022 586,96

21 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048062 8940012009612541579 586,96

22 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130863180 8940012009612119079 586,96

23 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130863412 8940012009612592184 586,96

24 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130863743 8940012009612592192 586,96

25 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130869203 8940012009612116133 586,96

26 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130869781 8940012009612117032 586,96

27 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870219 8940012009612116125 586,96

28 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870235 8940012009612117065 586,96

29 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870995 8940012009612593133 586,96

30 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130871597 8940012009612594354 586,96

31 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130872538 8940012009612592093 586,96

32 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130882917 8940012009612107512 586,96

33 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130897600 8940012009612109237 586,96

34 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130902400 8940012009612108692 586,96

35 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130902764 8940012009612330312 586,96

36 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130903622 8940012009612107611 586,96

37 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130905064 8940012009612330130 586,96

38 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130905619 8940012009612107660 586,96

39 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130906096 8940012009612105920 586,96

40 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130906674 8940012009612334017 586,96

41 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130907953 8940012009612106530 586,96

42 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130908134 8940012009612107181 586,96

43 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130908506 8940012009612106811 586,96

44 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130910247 8940012009612106837 586,96

45 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130910734 8940012009612106753 586,96

46 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130910833 8940012009612106522 586,96

47 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130928207 8940012009612106886 586,96

48 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130928249 8940012009612106878 586,96

49 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130928280 8940012009612107926 586,96

50 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130928389 8940012009612333233 586,96

51 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130928413 8940012009612107058 586,96

52 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130928421 8940012009612107199 586,96

53 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130928447 8940012009612107074 586,96

54 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130930104 8940012009612107850 586,96

55 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130930179 8940012009612107652 586,96

Echipamente/dispozitive electronice predate Scolii Gimnaziale Speciala “Sf. Mina” Craiova
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56 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130930542 8940012009612107918 586,96

57 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130941861 8940012009612438891 586,96

58 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130949260 8940012009612423448 586,96

59 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130950334 8940012009612109765 586,96

60 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130981321 8940012009612550620 586,96

61 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130981347 8940012009612551644 586,96

62 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130981396 8940012009612550638 586,96

63 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130982006 8940012009612550687 586,96

64 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130983848 8940012009612248506 586,96

65 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130985074 8940012009612245882 586,96

66 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130986239 8940012009612245841 586,96

67 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131001327 8940012009612245858 586,96

68 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131003000 8940012009612248456 586,96

69 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131005344 8940012009612138137 586,96

70 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131008801 8940012009612138186 586,96

71 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131014171 8940012009612520367 586,96

72 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131019592 8940012009612577995 586,96

73 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131020640 8940012009612577813 586,96

74 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131020673 8940012009612577839 586,96

75 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131020947 8940012008611743905 586,96

76 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131021473 8940012009612576021 586,96

77 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131022430 8940012009612138061 586,96

78 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131022950 8940012009612577482 586,96

79 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131023222 8940012009612576260 586,96

80 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131024188 8940012009612576211 586,96

81 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131024659 8940012009612576203 586,96

82 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131025938 8940012009612576526 586,96

83 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131026050 8940012009612579611 586,96

84 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131026175 8940012009612579579 586,96

85 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131026373 8940012009612579504 586,96

86 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131028510 8940012009612536439 586,96

87 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131029401 8940012009612536256 586,96

88 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131029492 8940012009612536199 586,96

89 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131029526 8940012009612535167 586,96

90 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131029708 8940012009612535134 586,96

91 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131029906 8940012009612537072 586,96

92 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131031449 8940012009612536249 586,96

93 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131031670 8940012009612537007 586,96

94 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131032066 8940012009612535142 586,96

95 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131033742 8940012009612535126 586,96

96 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131034765 8940012009612515284 586,96

97 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131036943 8940012009612516316 586,96

98 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131037156 8940012009612516084 586,96

99 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131037685 8940012009612515268 586,96

100 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131037990 8940012009612515474 586,96

101 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131038022 8940012009612515607 586,96

102 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131038220 8940012009612515250 586,96

103 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131038709 8940012009612516092 586,96

104 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131038865 8940012009612515276 586,96

105 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131038907 8940012009612515243 586,96

106 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131040150 8940012009612506226 586,96

107 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131040663 8940012009612509378 586,96

108 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131045647 8940012009612506234 586,96

109 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131061156 8940012008611745058 586,96

110 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131065983 8940012008611728195 586,96

111 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131075016 8940012009612141479 586,96

112 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131075040 8940012009612141966 586,96

113 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131076717 8940012008611728211 586,96

114 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131076899 8940012008611730472 586,96

115 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131077152 8940012008611730530 586,96

116 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131078630 8940012008611727528 586,96

117 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131078838 8940012008611727312 586,96

118 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131078853 8940012008611727502 586,96
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119 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048286 8940012009612542734 586,96

120 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131014882 8940012009612437000 586,96

121 Laptop, mouse și geanta ABI4200832049 N/A 1.849,00

122 Laptop, mouse și geanta ABI4200831455 N/A 1.849,00

123 Laptop, mouse și geanta ABI4200831419 N/A 1.849,00

124 Laptop, mouse și geanta ABI4200831564 N/A 1.849,00

125 Laptop, mouse și geanta ABI4200831482 N/A 1.849,00

126 Laptop, mouse și geanta ABI4200831388 N/A 1.849,00

127 Laptop, mouse și geanta ABI4200831290 N/A 1.849,00

128 Laptop, mouse și geanta ABI4200831339 N/A 1.849,00

129 Laptop, mouse și geanta ABI4200831382 N/A 1.849,00

130 Laptop, mouse și geanta ABI4200831292 N/A 1.849,00

131 Laptop, mouse și geanta ABI4200831376 N/A 1.849,00

132 Laptop, mouse și geanta ABI4200832064 N/A 1.849,00

133 Laptop, mouse și geanta ABI4200832066 N/A 1.849,00

134 Laptop, mouse și geanta ABI4200831327 N/A 1.849,00

135 Laptop, mouse și geanta ABI4200831429 N/A 1.849,00

136 Laptop, mouse și geanta ABI4200830793 N/A 1.849,00

137 Laptop, mouse și geanta ABI4200832162 N/A 1.849,00

138 Laptop, mouse și geanta ABI4200832135 N/A 1.849,00

139 Laptop, mouse și geanta ABI4200832158 N/A 1.849,00

140 Laptop, mouse și geanta ABI4200832122 N/A 1.849,00

141 Laptop, mouse și geanta ABI4200832148 N/A 1.849,00
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Anexa nr.2 la HCJ nr. 108/2022

Nr. Crt. Denumirea produsului (echipamentului) Număr serial echipament Serii SIM

Valoare de

achizitie, lei

fără TVA
1 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131077194 8940012009612141693 586,96

2 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131077459 8940012008611728526 586,96

3 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130978673 8940012008611744879 586,96

4 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131025805 8940012008611745009 586,96

5 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131058079 8940012008611744986 586,96

6 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131061073 8940012008611744978 586,96

7 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131031548 8940012008611744861 586,96

8 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131041141 8940012009612543872 586,96

9 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131049755 8940012009612543922 586,96

10 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131049789 8940012009612543914 586,96

11 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131044004 8940012009612543880 586,96

12 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131049748 8940012009612543898 586,96

13 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865730 8940012009612590543 586,96

14 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866746 8940012009612119566 586,96

15 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866480 8940012009612119525 586,96

16 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131025391 8940012008611720036 586,96

17 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131057121 8940012008611720077 586,96

18 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131055869 8940012008611720051 586,96

19 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131056644 8940012008611720044 586,96

20 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131057162 8940012008611718097 586,96

21 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130863388 8940012009612592200 586,96

22 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130862778 8940012009612592218 586,96

23 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130863859 8940012009612118295 586,96

24 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870730 8940012009612593471 586,96

25 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130862612 8940012009612119020 586,96

26 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131064002 8940012009612549382 586,96

27 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131055596 8940012009612525911 586,96

28 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131058426 8940012009612525861 586,96

29 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131067567 8940012009612528923 586,96

30 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131055539 8940012009612528725 586,96

31 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867454 8940012009612117107 586,96

32 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130863693 8940012009612118238 586,96

33 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866183 8940012009612117420 586,96

34 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130864584 8940012009612118220 586,96

35 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867082 8940012009612117255 586,96

36 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131017588 8940012009612579025 586,96

37 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131012969 8940012009612437901 586,96

38 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130979382 8940012009612550471 586,96

39 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130979341 8940012009612552311 586,96

40 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131025474 8940012008611717818 586,96

41 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131054185 8940012008611720010 586,96

42 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131055927 8940012008611717982 586,96

43 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131015921 8940012008611717800 586,96

44 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047270 8940012009612544383 586,96

45 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048294 8940012009612544391 586,96

46 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131049599 8940012009612544417 586,96

47 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047676 8940012009612544409 586,96

48 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048443 8940012009612544144 586,96

49 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048047 8940012009612542759 586,96

50 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048401 8940012009612542825 586,96

51 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131046579 8940012009612542809 586,96

52 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131045597 8940012009612542585 586,96

53 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131018834 8940012008611743178 586,96

54 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131016994 8940012009612137899 586,96

55 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131027314 8940012009612137766 586,96

56 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131023800 8940012008611743160 586,96

Echipamente/dispozitive electronice predate Liceului Tehnologic Special Beethoven

#C2 General



57 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131026761 8940012009612137741 586,96

58 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131040770 8940012009612544284 586,96

59 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048534 8940012009612544292 586,96

60 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048898 8940012009612544169 586,96

61 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048245 8940012009612544227 586,96

62 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047775 8940012009612544151 586,96

63 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131015046 8940012009612520565 586,96

64 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131013330 8940012009612414140 586,96

65 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131014114 8940012009612411955 586,96

66 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131015665 8940012009612436960 586,96

67 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130863883 8940012009612592341 586,96

68 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870458 8940012009612116737 586,96

69 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130868981 8940012009612594065 586,96

70 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870888 8940012009612116729 586,96

71 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130872371 8940012009612591343 586,96

72 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131049268 8940012009612541561 586,96

73 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047098 8940012009612541553 586,96

74 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047114 8940012009612544359 586,96

75 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130864485 8940012009612591608 586,96

76 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130864667 8940012009612119434 586,96

77 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865029 8940012009612590154 586,96

78 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867678 8940012009612115242 586,96

79 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867793 8940012009612117701 586,96

80 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130869187 8940012009612593612 586,96

81 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130869641 8940012009612115259 586,96

82 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870136 8940012009612116646 586,96

83 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870169 8940012009612116117 586,96

84 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870201 8940012009612116679 586,96

85 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870441 8940012009612116869 586,96

86 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870862 8940012009612116802 586,96

87 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130871001 8940012009612593331 586,96

88 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130871134 8940012009612594073 586,96

89 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130871530 8940012009612591509 586,96

90 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130872462 8940012009612591285 586,96

91 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130872561 8940012009612591954 586,96

92 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130872652 8940012009612591434 586,96

93 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130872777 8940012009612591756 586,96

94 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130872827 8940012009612591764 586,96

95 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130904737 8940012009612109542 586,96

96 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130904869 8940012009612330908 586,96

97 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130905957 8940012009612107678 586,96

98 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130905981 8940012009612334652 586,96

99 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130907896 8940012009612105524 586,96

100 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130909306 8940012009612106894 586,96

101 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130909975 8940012009612325056 586,96

102 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130910171 8940012009612105300 586,96

103 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130910312 8940012009612107140 586,96

104 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130928124 8940012009612106936 586,96

105 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130928223 8940012009612333803 586,96

106 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130931375 8940012009612333506 586,96

107 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130931839 8940012009612333159 586,96

108 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130934791 8940012009612332144 586,96

109 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130934817 8940012009612332243 586,96

110 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130936184 8940012009612331641 586,96

111 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130939097 8940012009612055034 586,96

112 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130944915 8940012009612439287 586,96

113 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130945672 8940012009612142618 586,96

114 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130949542 8940012009612440020 586,96

115 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130981941 8940012009612550570 586,96

116 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130982840 8940012009612550596 586,96

117 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130983293 8940012009612550588 586,96

118 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130983590 8940012009612551842 586,96

119 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130983673 8940012009612551677 586,96

120 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131018701 8940012009612578001 586,96
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121 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131018784 8940012009612578118 586,96

122 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131020681 8940012009612577938 586,96

123 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131021671 8940012009612578837 586,96

124 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131021705 8940012009612578803 586,96

125 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131025946 8940012008611741628 586,96

126 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131026621 8940012009612579702 586,96

127 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131045787 8940012009612540613 586,96

128 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131046017 8940012009612509683 586,96

129 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131060125 8940012008611717859 586,96

130 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131060307 8940012008611717842 586,96

131 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131060364 8940012008611718675 586,96

132 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131060430 8940012008611717834 586,96

133 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131060521 8940012008611718691 586,96

134 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131063046 8940012008611741636 586,96

135 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131063087 8940012008611745520 586,96

136 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131063616 8940012008611741602 586,96

137 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131064242 8940012008611741586 586,96

138 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131067823 8940012009612142873 586,96

139 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131069258 8940012009612142865 586,96

140 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131070306 8940012008611728807 586,96

141 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131074233 8940012009612140331 586,96

142 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131074423 8940012009612141735 586,96

143 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131074530 8940012009612142055 586,96

144 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131074563 8940012009612141230 586,96

145 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131075610 8940012008611730431 586,96
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Anexa nr.3 la HCJ nr. 108/2022

Nr. Crt. Denumirea produsului (echipamentului) Număr serial echipament Serii SIM

Valoare de

achizitie, lei

fără TVA
1 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866753 8940012009612117222 586,96

2 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130864642 8940012009612592762 586,96

3 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130868965 8940012009612593208 586,96

4 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130864410 8940012009612592754 586,96

5 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130871183 8940012009612593224 586,96

6 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130868122 8940012009612117321 586,96

7 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130850112 8940012009612590741 586,96

8 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866407 8940012009612590659 586,96

9 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866803 8940012009612119574 586,96

10 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865094 8940012009612590204 586,96

11 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865938 8940012009612119582 586,96

12 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866589 8940012009612119558 586,96

13 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131006953 8940012009612437208 586,96

14 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131012688 8940012009612437646 586,96

15 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130979614 8940012009612550547 586,96

16 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130979689 8940012009612551925 586,96

17 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131049094 8940012009612544243 586,96

18 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048849 8940012009612544219 586,96

19 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048963 8940012009612544201 586,96

20 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047254 8940012009612544193 586,96

21 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048906 8940012009612545083 586,96

22 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131057857 8940012008611717156 586,96

23 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867215 8940012009612117735 586,96

24 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865656 8940012009612590162 586,96

25 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130866852 8940012009612119368 586,96

26 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867496 8940012009612119780 586,96

27 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865557 8940012009612117743 586,96

28 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131049110 8940012009612541587 586,96

29 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131021390 8940012008611741925 586,96

30 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131022356 8940012009612137873 586,96

31 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131032280 8940012008611744531 586,96

32 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131032330 8940012008611744572 586,96

33 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131032835 8940012008611744598 586,96

34 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047031 8940012009612542700 586,96

35 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047205 8940012009612542726 586,96

36 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131048096 8940012009612542254 586,96

37 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047619 8940012009612542767 586,96

38 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131047874 8940012009612542544 586,96

39 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131092193 8940012009612136842 586,96

40 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131091013 8940012009612136602 586,96

41 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131090692 8940012009612136099 586,96

42 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131092565 8940012009612136859 586,96

43 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131092664 8940012009612136610 586,96

44 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130864956 8940012009612118949 586,96

45 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130865185 8940012009612118956 586,96

46 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130867512 8940012009612117644 586,96

47 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130868189 8940012009612116232 586,96

48 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870375 8940012009612116992 586,96

49 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870383 8940012009612116752 586,96

50 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870540 8940012009612594024 586,96

51 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870656 8940012009612593992 586,96

52 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130870714 8940012009612594016 586,96

53 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130872983 8940012009612591798 586,96

54 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130906799 8940012009612107785 586,96

55 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130908761 8940012009612106282 586,96

56 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130909454 8940012009612106308 586,96

57 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130910437 8940012009612106985 586,96

58 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130910502 8940012009612107207 586,96

59 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130910528 8940012009612106365 586,96
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60 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130911245 8940012009612105482 586,96

61 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130930534 8940012009612332474 586,96

62 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130932472 8940012009612107892 586,96

63 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130933934 8940012009612333456 586,96

64 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130938768 8940012009612439048 586,96

65 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130939022 8940012009612564829 586,96

66 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130939105 8940012009612439014 586,96

67 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130940772 8940012009612438842 586,96

68 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130946860 8940012009612423380 586,96

69 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130947736 8940012009612423166 586,96

70 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130947918 8940012009612423786 586,96

71 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130949674 8940012009612423349 586,96

72 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130977733 8940012009612550679 586,96

73 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130979465 8940012009612553244 586,96

74 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130980307 8940012009612551164 586,96

75 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130980513 8940012009612553228 586,96

76 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130980711 8940012009612551172 586,96

77 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130982584 8940012009612249991 586,96

78 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681130997020 8940012009612577516 586,96

79 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131015087 8940012009612576971 586,96

80 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131019097 8940012009612578290 586,96

81 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131019212 8940012009612578241 586,96

82 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131019576 8940012009612578258 586,96

83 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131020269 8940012009612578274 586,96

84 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131023164 8940012009612577417 586,96

85 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131023339 8940012009612577433 586,96

86 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131023453 8940012009612577458 586,96

87 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131023990 8940012009612576161 586,96

88 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131024584 8940012009612577623 586,96

89 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131028858 8940012009612537965 586,96

90 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131029773 8940012009612536306 586,96

91 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131030367 8940012009612537924 586,96

92 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131030565 8940012009612536280 586,96

93 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131030573 8940012009612537080 586,96

94 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131031332 8940012009612535373 586,96

95 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131031779 8940012009612536421 586,96

96 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131036463 8940012009612515847 586,96

97 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131037040 8940012009612515870 586,96

98 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131038105 8940012009612517025 586,96

99 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131040598 8940012009612506143 586,96

100 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131043550 8940012009612508982 586,96

101 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131044418 8940012009612540639 586,96

102 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131045662 8940012009612509626 586,96

103 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131045993 8940012009612509642 586,96

104 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131046041 8940012009612509659 586,96

105 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131046165 8940012009612509337 586,96

106 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131046546 8940012009612509618 586,96

107 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131046561 8940012009612540621 586,96

108 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131046595 8940012009612540647 586,96

109 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131072591 8940012009612141313 586,96

110 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131075081 8940012009612141149 586,96

111 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131075586 8940012008611738210 586,96

112 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131079349 8940012008611726231 586,96

113 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131079562 8940012008611737881 586,96

114 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131079760 8940012008611725944 586,96

115 Tableta pentru uz școlar cu acces la internet 359681131079927 8940012008611738640 586,96

116 Laptop, mouse și geanta ABI4200832099 N/A 1.849,00

117 Laptop, mouse și geanta ABI4200830672 N/A 1.849,00

118 Laptop, mouse și geanta ABI4200831413 N/A 1.849,00

119 Laptop, mouse și geanta ABI4200831491 N/A 1.849,00

120 Laptop, mouse și geanta ABI4200832315 N/A 1.849,00

121 Laptop, mouse și geanta ABI4200832076 N/A 1.849,00

122 Laptop, mouse și geanta ABI4200830828 N/A 1.849,00

123 Laptop, mouse și geanta ABI4200830845 N/A 1.849,00

124 Laptop, mouse și geanta ABI4200830335 N/A 1.849,00

125 Laptop, mouse și geanta ABI4200831272 N/A 1.849,00

126 Laptop, mouse și geanta ABI4200831421 N/A 1.849,00

#C2 General



127 Laptop, mouse și geanta ABI4200831252 N/A 1.849,00

128 Laptop, mouse și geanta ABI4200831396 N/A 1.849,00

129 Laptop, mouse și geanta ABI4200832131 N/A 1.849,00

130 Laptop, mouse și geanta ABI4200832113 N/A 1.849,00

131 Laptop, mouse și geanta ABI4200831863 N/A 1.849,00

132 Laptop, mouse și geanta ABI4200830752 N/A 1.849,00

133 Laptop, mouse și geanta ABI4200832300 N/A 1.849,00

134 Laptop, mouse și geanta ABI4200830718 N/A 1.849,00

135 Laptop, mouse și geanta ABI4200831511 N/A 1.849,00

136 Laptop, mouse și geanta ABI4200831411 N/A 1.849,00

137 Laptop, mouse și geanta ABI4200831467 N/A 1.849,00

138 Laptop, mouse și geanta ABI4200831297 N/A 1.849,00

139 Laptop, mouse și geanta ABI4200831073 N/A 1.849,00

140 Laptop, mouse și geanta ABI4200830716 N/A 1.849,00

141 Laptop, mouse și geanta ABI4200830869 N/A 1.849,00

142 Laptop, mouse și geanta ABI4200830690 N/A 1.849,00

143 Laptop, mouse și geanta ABI4200830388 N/A 1.849,00

144 Laptop, mouse și geanta ABI4200832094 N/A 1.849,00

145 Laptop, mouse și geanta ABI4200832126 N/A 1.849,00

146 Laptop, mouse și geanta ABI4200831395 N/A 1.849,00

147 Laptop, mouse și geanta ABI4200832086 N/A 1.849,00

148 Laptop, mouse și geanta ABI4200830800 N/A 1.849,00

149 Laptop, mouse și geanta ABI4200830657 N/A 1.849,00

150 Laptop, mouse și geanta ABI4200831365 N/A 1.849,00

#C2 General
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Anexa nr.4 la HCJ nr. 108/2022 
 
 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                      [INSTITUȚIA DE INVĂȚĂMÂNT SPECIAL]   
     

 
 

CONTRACT DE COMODAT 
încheiat astăzi                        

 
_______________ 

 
 
 
 

I. PĂRŢILE  
 
UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  JUDEȚUL  DOLJ,  cod  de  identificare  fiscală 
4417150, înregistrată la Registrul autorităților publice  sub   nr. 4417150, cu sediul în 
Municipiul  Craiova,  str.  Calea  Unirii  19,  sector/judeţul    Dolj,  cod  postal  200585, 
telefon  0251408231,  fax  0251408241,  reprezentată  legal  prin  domnul  Dorin-Cosmin 
VASILE, Președinte, în calitate de COMODANT 
 
și  
[INSTITUȚIA DE INVĂȚĂMÂNT SPECIAL] cu sediul in Craiova, str.____________, judetul Dolj, 
cod  de  identificare  fiscal, telefon______________, fax___________ 
reprezentat/reprezentată legal de domnul/doamna___________________,Director, în 
calitate de COMODATAR 

 
 În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr____________ , dispozițiile art._______ 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea 
următoarelor clauze: 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
2.1. Comodantul transmite comodatarului, cu titlu gratuit______ tablete și_________ 

laptopuri, bunuri achiziționate în cadrul proiectului ,,Creșterea gradului de 
utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ 
special din județul Dolj", cod  SMIS2014+> 144180, prevăzute în anexa la 
prezentul contract. 

2.2. Comodatarul va utiliza bunurile primite în folosință în scopul: îmbunătăţirii calităţii 
învăţământului la distanţă, dezvoltarea unor tehnologii sub formă de platforme de 
e-learning pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi acordării de şanse egale 
tuturor elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ special, dotării acestora cu 
tablete pentru uz şcolar cu acces la internet pe o perioadă de 24 de luni și cu 
laptopuri necesare pentru dotarea claselor si sprijinirea profesorilor în vederea  
participării la cursurile on-line. 

2.3. Predarea bunurilor prevăzute la art. 2.1. se face după semnarea prezentului 
contract pe bază de proces -verbal de predare-primire. 
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III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

 
3.1. Obligațiile comodantului: 
a) să predea comodatarului bunurile mobile precum și toate accesoriile acestora, în stare 
de funcționare, așa cum sunt menționate în anexa la prezentul contract ; 
b) să nu înstrăineze bunurile mobile ce fac obiectul prezentului contract pe toată durata 
acestuia; 
c)să nu  stânjenească pe comodatar în exercitarea dreptului de folosință și nici nu va face 
acte care ar putea restrânge folosința acestora; 
d)să asigure funcționalitatea bunurilor pe o perioada de 2 ani, termen ce începe să curgă 
de la data   livrării   acestora , 
e)să asigure garanția și mentenanța bunurilor pe perioada prevăzută la lit.d), conform 
contractelor încheiate cu furnizorii sau din surse proprii; 
f) să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin actul de 
dare în folosință gratuită și prin lege; 
g) să nu transfere folosința bunurilor care fac obiectul prezentului contract vreunui terț, 
pe perioada de valabilitate a acestui contract; 
h) să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul 
public legitim o impune. 
 
3.2. Obligațiile comodatarului: 
a) Comodatarul se obligă, ca pe durata contractului, să păstreze în bune condiții bunurile 
precum și accesoriile acestora, să nu le degradeze sau să le deterioreze; 
b) Comodatarul va folosi bunurile numai potrivit destinației în vederea căreia i-a fost 
acordată folosința gratuită; 
c) Pe toată durata contractului comodatarul va suporta toate cheltuielile pentru utilizarea 
bunurilor ce fac obiectul contractului; 
d)să prezinte, anual, comodantului, rapoarte privind activitatea de utilitate publică 
desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi 
strategii pentru perioada următoare; 
e)să permită accesul comodantului  pentru efectuarea controlului asupra bunurilor; 
f)să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 
g)la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de 
ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini. 
h)Comodatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparații ale bunurilor ce fac 
obiectul contractului, cu excepțía acelora care fac obiectul garanției oferite de furnizori. 
i)Comodatarul va suporta riscul pentru deteriorarea sau pierderea (în tot sau în parte) a 
bunurilor, dacă nu dovedește că deteriorarea ori pierderea s-a produs fortuit, din cauză de 
forță majoră sau că deteriorarea/pierderea este consecința folosirii potrivit destinației, 
dar fără culpă din partea sa; 
j)Comodarul are  obligaţia de a pune  la  dispoziţia AMPOC, OIPSI,  sau oricărui alt organism 
abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de 
utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5 zile lucrătoare, 
şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.  
k)Comodatarul  se obligă să acorde dreptul de acces la bunurile achiziționate în cadrul 
proiectului, să asigure disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect 
cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AMPOC/OIPSI sau de  alte  structuri  cu  
competenţe  în  controlul  şi  recuperarea  debitelor  aferente fondurilor europene şi/sau 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz, pe perioada de implementare a 
proiectului, cât și până la expirarea termenului de 3 ani de la data plății finale către 
beneficiar . 
l)În  vederea  efectuării  verificărilor  sus menționate  comodatarul se angajează să acorde 
dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează  Proiectul,  inclusiv  acces  la  
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sistemele  informatice  care  au  legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie 
documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, atât pe suport 
hârtie, cât şi în format electronic. Documentele  trebuie  sa  fie  uşor  accesibile  şi  
arhivate  astfel  încât,  să  permită verificarea  lor.   
m) Comodatarul se obligă să preia bunurile ce fac obiectul prezentului contract; 
n) Folosinţa dobândită în baza prezentului contract nu poate fi transmisă, nici oneros şi 
nici cu titlu gratuit, unei alte persoane. 
o)Comodatarul are obligaţia de a informa comodantul  cu privire la orice tulburare adusă 
dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii 
unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 
 
 

IV. DURATA CONTRACTULUI 
 

4.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract pe perioada  01.04.2022-01.10.2027. 
4.2. Prin acordul părților, se poate modifica durata prezentului contract. 
 
 V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
5.1 Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă este 
răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest 
prejudiciu, în condiţiile legii. 
5.2Comodatarul răspunde pentru: 
a) deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a bunurilor primite în folosinţă, dacă nu 
dovedeşte că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit şi fără culpă din partea sa; 
b) pentru eventualele daune aduse din vina sa, prin natura activităţilor întreprinse. 
5.3. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de 
executarea necorespunzătoare, total sau parţial, a oricărei obligaţii, care îi revine în baza 
acestui contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei a fost 
cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
 
 VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
6.1. Contractul încetează prin: 
a) ajungerea la termen; 
b) prin acordul de voinţă, exprimat în scris, al părţilor contractante; 
c) prin rezilierea contractului; 
e) prin desființarea comodatarului; 
f) comodatarul își încetează activitatea pentru care a fost autorizat; 
g) când în derularea contractului intervine o cauză de forță majoră constatată și invocată 
în condițiile legii; 
 

VII.FORŢA MAJORĂ 
 

7.1. Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutare la termen sau/și de 
executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în 
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligației respective a fost cauzată de forță majoră constatată de către o autoritate 
competentă și care a fost invocata în condițiile legii. 
7.2. Partea care invocă forță majoră este obligată sa notifice celeilalte părți, în termen de 
5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecințelor sale. 
7.3. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile 
au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna 
dintre ele să pretindă daune-interese. 
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VIII.LITIGII 
 

8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind  validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea sau executarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 
reprezentanții lor legali.  
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor 
adresa instanțelor judecătorești competente. 
 
        IX. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRŢI 
 
9.1. Orice comunicare făcută de Părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de Parte 
sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de 
comunicare care asigură confirmarea primirii documentului. 
9.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
9.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice 
această cerinţă în comunicarea sa şi să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori 
există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp şi în termen a comunicării sale. 
9.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 
 
Pentru Autoritatea contractantă:             Pentru Contractant: 
  
Adresă: Craiova, Calea Unirii, nr. 19             Adresă: ............................................ 
Telefon/Fax: 0251.408.200                       Telefon/Fax: ..................................... 
E-mail: office.cjdolj@gmail.com                       E-mail: ...................................... ..... 
Persoana de contact: .......................      Persoana de contact: ............................ 
 
9.5. Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de 
Recepţie, notificare şi altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat şi transmis, în 
scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă şi înregistrată. 
9.6. Orice comunicare între Părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de 
identificare ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la 
adresa/adresele menţionate la pct. 8.4. 
9.7. Orice comunicare făcută de una dintre Părţi va fi considerată primită: 
(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părţi, 
(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire, 
(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este 
făcută prin fax sau e-mail (cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi 
nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare 
următoare). 
9.8. Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de 
comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea 
respectivei comunicări. 
9.9. În orice situaţie în care este necesară emiterea de notificări, înştiinţări, instrucţiuni 
sau alte forme de comunicare de către una dintre Părţi, dacă nu este specificat altfel, 
aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului şi nu vor fi reţinute sau întârziate 
în mod nejustificat. 
9.10. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este 
opozabilă celeilalte Părţi, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 
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X. DERULAREA SI MONITORIZAREA CONTRACTULUI 
 

10.1. Persoana responsabilă cu derularea contractului din partea comodantului: Păun 
Elisabeta - consilier în cadrul Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate; 
10.2. Persoana responsabilă cu derularea contractului din partea comodatarului:............. 
........................................ 

 
XI.CLAUZE FINALE 

 
Prezentul contract s-a încheiat, azi data ________________ în două exemplare 

originale câte unul pentru fiecare parte.  

 
 

  COMODANT                        COMODATAR 
   
U.A.T. JUDEȚUL DOLJ                            Instituția de Învățământ Special    

         
                               DIRECTOR 

  PREȘEDINTE,                                 
DORIN-COSMIN VASILE                    

 
 
       
      DIRECTOR ECONOMIC,                            
           MARIAN MECU              
 
 
 
             DIRECTOR, 
        DANIELA BĂLUȚĂ                           
   
   
          
                DJALS 
        Consilier Juridic 
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PROCES VERBAL 

DE PREDARE -PRIMIRE ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE 

 

 

 

 

încheiat azi ______________ între  

 

 

UNITATEA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  JUDEȚUL  DOLJ,  cod  de  identificare  

fiscală 4417150, înregistrată la Registrul autorităților publice  sub   nr. 4417150, cu sediul în 

Municipiul  Craiova,  str.  Calea  Unirii  19,  sector/judeţul    Dolj,  cod  postal  200585, telefon  

0251408231,  fax  0251408241,  reprezentată  legal  prin  domnul  Dorin-Cosmin VASILE, 

Președinte, în calitate de COMODANT 

 

 

și 

 

[INSTITUȚIA DE INVĂȚĂMÂNT SPECIAL] cu sediul in Craiova, str.____________, judetul 

Dolj, cod  de  identificare  fiscală, telefon______________, fax___________ 

reprezentat/reprezentată legal de domnul/doamna___________________, în calitate de 

COMODATAR 

 

 

Nr. 

crt 

Denumirea produsului 

(echipamentului) 

Nr. serial echipament Serie SIM Valoare de achizitie fara 

TVA 

     

 

 

 

 

        AM PREDAT                                                                               AM PRIMIT 

U.A.T. JUDEȚUL DOLJ                                        INSTITUȚIA DE INVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

 




