
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea finanţării din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii (internet 

nelimitat şi tablete gratuite/elev J în vederea asigurării unei educaţii digitalizate elevilor Şcolii 
Gimnaâale „Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţă e ·tr.o:dil a,, • c. . • . .... �S •. 12.0, 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 2370/30.04.2020 prezentat de dl. Ionuţ-Nicolae Dumitru. 
Primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova privind aprobarea finanţării din bugetul local al 
Comunei Gorgota a unor servicii (internet nelimitat şi tablete gratuite/elev) în vederea 
asigurării unei educaţii digitalizate elevilor Şcolii Gimn;izir1le „Alexandru Ioan Cuza" sat 
Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova; 
-Raportul nr. 2369/30.0-�.2{)')0 întocmit de Secretarul General al c.:omunci Gorgota; 
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local GorgotD; 

Ţinând seama de: 
- Starea de urgenţă instituită pe teritoriul ţării urmare apari�iei pe teritoriul ţării a 
coronavirusului SARS - COV - 2; 
- Capitolul Vil, art. 49 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea 
sleirii ut: urgen�ă pe teritoriul Komâniei, 
- Capitolul X, art. 77 şi art. 78 Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României; 
-Cererea Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza" sat Poligrafu. comuna Gorgota, judeţul 
Prahova privind susţinerea : urZ:rii n,.i '< 1._ ��" dt it 11 le\.ilor con-unei, rnre 11-1 
1.:cL1n deja comput�r, I 1'Jtor s; ·.t' 1L _:1 rir n t"t10·,1r • t 1 . , ii ( . t II L P„li1 ·, 1t :;,1 
• 1k.e • �a dl t../ek1.;) nr. 241 /14.04.2020 înregistrată la Comuna Gorgota sub nr. 
2245/24.04.2020; 
-Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) şi d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57 /2019 privind Codul administ1·ativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor arl. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă finanţarea din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii 
(internet nelimitat şi tablete gratuite/elev) în vederea asigurării unei educaţii digitalizate 



---=---

elevilor Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna G6rgota judeţul l�
�
� Prahova. ,. _� /..: � ' 

Art.2. alin.(1). Beneficiarii direcţi ai serviciului (internet nelimitat �tablete/ gratuite/elev) aprobat conform articolului 1 sunt elevii din învăţământul primar şi secundar inferior (gimnaziu) din cadrul unităţilor de învăţământ de pe raza Comunei Gorgota, care nu deţin deja compuler, laptop sau tabletă, aşa cum reiese din datele transmise de conducerea unităţii de învăţământ. Predarea-primirea serviciilor (internet nelimitat şi tablete gratuite/elev) se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Consiliul Local/Comuna Gorgota şi Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova - Anexa 
nr. 1. 

alin.(2). Cantităţile finale se vor determina în funcţie de cererile reprezentanţilor legali (părinţi) ai benefir.ir1rilor (elevi), ca1·e se depun la unitatea ue învăţământ -Anexa nr. 2. 
alin.(3). Tabletele vor fi distribuite elevilor de către conducerea unităţii ele învăţământ. pe haza unui proces-verbnl de predare-primire şi vor fi înapoiate şcolilor I c:; 'rşitul fiecăn a·1 scalar (c .1 d 1.. v:: '15ibura me11L(n •. n.c . .  c. s.o•· ae p�rsonat specializac) s 11 la mutarea/transferul într-o altă unitale de învăţământ I' tbl 'I le vor li folosite şi după 

s rş.l tl st 1ni de urJcnţa - Anexa nr. 3. 

alin.(4). Neparticiparea elevilor, ., .. "', , la 
cursurile online organizate cu ajutorul serviciilor (internel nelimitat şi tablete gratuite/elev) menţionate la articolul 1 duce la retragerea tabletelor şi redistribuirea acestora altor elevi care nu deţin deja computer, laptop sau tabletă. 

alin.(5). Cadrele didactice ,'L Y �:.'- l� 1 • • Consiliului Local Gorgota un raporl privind prezenta elevilor la cursurile online organizate cu ajutorul serviciilor (111ternet nelimitat şi tablete gratuite/elev) menţionate la art. 1, în caz contrar vor proceda la retragerea tabletelor şi redistribuirea acestora altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ care nu deţin deja computer, loptop sau tabletă, cu înştiiniarea, în prealabil a organului deliberativ al Comunei Gorgota -Anexa nr. 4. 
alin.6). Se iute, h.c folosii·._ �.l ..:{ lvr le c:'1t1 e bencfici,lri (ele ;j sau reprezentanţii legali ai acestora (pă1·i11p), ·!1 .1lcc �copuri trcţele ele socializare) de 

" _ ncntru ca c a J f< .)L ,, , ·< :J"ilor, respcct1v cursuri de predare-învăţai'.! 
oulin 

Art.3. Regimul tabletelor va fi exact ca acela a unor manuale, vor fi considerate obiecte de inventar şi ca atare, se vor înregistra în domeniul privat al Comunei Gorgota, prin 
grija Biroului economic-financiar, iar la sfârşitul i..:c.irui Jn şrnl;;,r sau la mutarea/transfernl într-o altă unitate de învăţământ, după caz elevii predau tableta. în stare de fu:1qio 1 re ca  şi orice manual pe care îl au în primire - Anexa nr. 5. 

Art.4. Sumele necesare pentru finanţarea serviciilor (internet nelimitat şi tablele gratuite/elev) menţionate la art. 1 vor fi utilizate din bugetul local de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Gorgota, capitolele:,, un ri ş se,,, • '.� r , t . , , _11 11 

Art.5. Se împuterniceşte domnul Dumitru Ionuţ-Nicolae, Primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova, cetăţean român, posesor C.I. seria I II, 11.8013 1,), CNP 1730801293185, eliberat la data de 27.08.09 de către S.P.C.L.E.P. Ploieşti, domiciliat în Comuna Gorgota, sat Potigrafu nr. 181, judeţul Prahova, să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local Gorgota, toată documentaţia (contracte, procese-verbale de predare - primire, etc.) necesară achiziţionării serviciilor (internet nelimitat şi tablete graluite/elev) menţionate la articolul 1. 
Art.6. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Biroul economic-financiar al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, 



judeţul P�ahova şi Direct_orul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza" sat Potigra��.e�(�/f Gorgota, Judeţul Prahova, "\: ( .-,�,·\ <-"?.,'-� 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului :.. � aerai al corn· '1e� termenul prL•văzut Je lege, primarului comunei, Biroului economic-financiar, Di rectorului unităţii de învăţământ, Pn:r�ctt lu: ju 1'.:�cdt.i .>r '1uva şi re, i,' :_ I. cunostinţ:. pub:ic. pt·:n puJlicarea pe pagina de internet l.1 • ircsa: www.primariagorgota.ro. 

Gorgota, 05.05.2020 

Nr.21 Red/Dact A.D./4ex 

Nr. consilieri in functie* Nr. consilieri prezenti Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. c1btineri *inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 



CONSILIUL LOCAL GORGOTA, JUDE'fUL Fl1AHOV.'\ 
[ __ ---�--- I l - - ���t���--S'J' 

Adresă: Comuna Gorgota, str. Principală nr.70, judeţul Prahova, Tel./Fax: 0244 4� � 
0244 474 041, site: www.primariagorgota.ro, E-mail: primar@primariagorgota.ro 

AN EXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 21/05.05.2020 
privind aprobarea finanţării din bugetul local al Comunei Corgota a unor servicii (internet nelimitat şi 

tablete gratuite/elev) în vederea asi9urării unei educaţii digitalizate elevilor Şcolii Gimnaziale 
„Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova 

PROCES- VERBAL 

Încheiat astăzi, ...................... 20 ....... . 

Între: 
Consiliul Local/Unitatea Administrativ Teritorială Gorgota, judeţul 

Prahova, cu sediul în Comuna Gorgota, sat Gorgota, str. Principală, nr. 70, judeţ 
Prahova, avand cod fiscal nr. 2845354, prin reprezent:rntul său Ieg3J - Primar, Dl. 
Ionuţ - Nicolae Dumitru; 

şi 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Gorgota, 
judeţul Prahova, cu sediul în Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 70, judeţ Prahova, 
prin reprezentantul său legal - Director, D-na Nistor )anina-Gabriela; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 21/05.05.2020 
privind aprobarea finanţării clin bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii 
(internet nelimitat şi tablete gratuite/elev) în vederea asigurării unei educaţii 
digitalizate elevilor Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza " sat Potigrafu, comuna 
Gorgota, judeţul Prahova; 

Primu] a procedat la predarea şi al doilea la primirea unui numar 
J...,foa11e/t .blete ale căror date de identificare sunt conform anexei la prezentul 

proces-verbal. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

Consiliul Local/ 
U.A.T. Gorgota, judeţul Prahova, 

PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae DUMITRU 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza", 
comuna Gorgota, judeţul Prahova 

DIRECTOR, 



CONS�LJUL LOC. L GORGOTA, JUDE'fUI. PRAHOV . 
._[ _ _ -�-�--�---------- -'- ------ - - -- _!_ -Adresă: Comuna Gorgota, str. Principală nr.70, judeţul Prahova, Tcl/Fax: 0244 474 511, 0244 474 041. site: www.primariag.Q.rguta.J.:Q, E-mail: prim'1r@primariagorgota.ro 

ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 21/05.05.2020 
privind aprobarea finanţării din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii (internet nelimitat şi tablete 

gratuite/elev) în vederea asigurării unei aducaţii digitalizate elevilor ş·colii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza" 
sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova 

Aprobat PRIMAR, Ionuţ-Nicolae Dumitru 
CERERE, 

L.S. 
În atenţia d-nei Director a Şcolii Gimnaziale „Alexandru loan Cuza" 

sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova 

Subsen1nata/-ul, ........................................................ .......................................................... . cu domiciliul/sediul in ................................................................................................. jud. Prahova, posesor al  8.1./cartii de identitate seria ............ nr ................ , CNP /CUI ................................................... în calitate de părinte al minorului ..................................................................... .................. elev în clasa a -
Solicit primirea unei tablete în vederea desfăşurării cursurilor de predare-învăţare online de către fiica/fiul meu. Declar pe propria raspundere care deţin _ /nu deţin _ deja computer, laptop sau tabletă. Mă angajez ca: - tableta primită să fie folosită de fiica/fiul meu numai pentru cursurile de predare-învăţare online organizate de instituţia de învătământ. -tableta primită să fie predată în stare de funcţionare la sfirşitul fiecărui an şcolar sau la mutarea/transferul într-o altă unitate de învăţămant, în caz contrar voi supor ta contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu mentenanţa acesteia. Am luat act că: 

- neparticiparea fiicei/fiul meu în proporţie de maximum 80%, la cursurile online organizate cu ajutorul serv iciilor (internet nelimitat şi tablete gratuite/elev) oferite gratuit de Primăria Comunei Gorgota duce la retragerea tabletei primite de către noi şi i-edistribuirea acesteia altui elev care nu deţin deja computer, laptop sau tabletă din cadrul 
şcolii. -regimul tabletei primite este ca acela a unui manual şi ca atare la sfârşitul şcolii, în clasa a 
VIII-a sau la mutarea într-o altă unitate de învăţământ ,  după caz mă angajez să predau tableta, în stare de funcţionare, ca şi orice manual pe care îl am în primire de la şcoală. 

Sunt de ACORD ca datele cu caracter personal înscrise în prezenta cerere să fie înregistrate şi 
destinate utilizării lor în realizarea scopului prevăzut, cu respectarea prevederilor cuprinse în 

• !f.{11 •• 67° _ -· _ _ _ ·s. _ �-1·iwş_tf_J]JX]_up·,m•(1Ji...<1.!Wr c•1_( ! 

Data ....................... . Semnătura, 



CONSILIUL LOCAL GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA 

Adresă: Comuna Gorgota, str. Principală nr.70, judeţul Prahova, Tel./Fax: 0244 474 511, 
0244 474 041, site: www.p1�imarhgorgota_ . .ffi, E-mail: primar@primariaeor�rQ 

ANEXA nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 21/05.05.2020 
privind aprobarea finanţării din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii (internet nelimitat şi 

tablete gratuite/elev) în vederea asigurării unei educaţii digitalizate elevilor Şcolii Gimnaziale 
,,Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Goryota,judeţul Prahova 

PROCES- VERBAL Aprobat PRIMAR, 

Ionuţ-Nicolae Dumitru Încheiat astăzi, ...................... 20 ........ . 

L.S. 

Între: 
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna 

Gorgota, judeţul Prahova, cu sediul în Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 70, judeţ 
Prahova, prin reprezentantul său legal - Director, D-na Nistor )anina-Gabriela; 
şi 

Doamna/Domnul ................................................................................................................. . .  
cu domiciliul/sediul in ................................. ................................................................ jud. Prahova, 
posesor al B.I ./cartii de identitate seria nr ................ , CNP /CUI 
................................................... în calitate de părinte al minorului 
....................................................................................... elev în clasa a - ...................................... . 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 21/05.05.2020 
privind aprobarea finanţării din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii 
(internet nelimitat şi tablete gratuile/elev) în vederea asigurării unei educaţii 
digitalizate elevilor Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna 
Gorgota, judeţul Prahova; 

Primul a procedat la predarea şi al doilea la primirea unui numar d 
TELEFON O��NGt/ L,l�(= ..,.. f /";: �- : n.. • ..... .... 1 '- J� _ �� '-

SH l, t " :- JJ13llu.,nt Bt s;.H, � 1 • .., ; • 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza", 

comuna Gorgota, judeţul Prahova 
DIRECTOR, 

proces-verbal, în două exemplare 

Părinte, 



I CONSILIUL LOCAL G0RGOT/\., JUD �TU , PRAH0V. 
Adresă: Comuna Gorgota, str. Principală nr.70, judeţul Prahova. Tel./Fax: 0244

2
f

î--4.'5'll,0-.0 
0244 474 041, site: www..primariagorgota.ro, E-mail: primar@prjmarjagorgota.ro 

ANEXA nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 21/05.05.2020 
privind aprobarea finanţării din bugetul local al Comunei Gorgota CI unor servicii {internet nelimitat şi 

tablete gratuite/elev) în vederea asigurării unei educaţii di9italizate elevilor Şcolii Gimnaziale 
„Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova 

Consiliul Local Gorgota, 
Aprobat PRIMAR, 

Ionuţ-Nicolae Dumitru 

L.S. 

RAPORT „UNl\R 
Încheiat, astăzi .......................................... . 

Subsemnata/-ul.. ................. ................................................... ........................................... .. 
în calitate de învăţător/!1rofcsor clasa a • ............... în cadrul Şcoalii Gimnaziale 
,,Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova; 

Respectând prevederile Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 
21/05.05.2020 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Comunei Gorgota a 
unor servicii (internet nelimitat şi tablete gratuite/elev) în vederea asigurării unei 
educaţii digitalizate elevilor Şcolii Gimnaziale 11Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, 
comuna Gorgota,judeţul Prahova; 

Vă fac cunoscut că la clasa a cărei/-ui învăţător/p.·ofr.sor sunt s-au 
distribuit gratuit prin grija Primăriei Comunei Gorgota un numar de ......... .. 
• "ELE.�OA 1 ... : OR/\NG�/ . i ·� •� • ', T •. 1 .. ·;:, :-:erie - �•,") • , eS M, tip Aoonament 

usincss Net 9. 

Menţionez că, prezenţa elevilor la cursurile online organizate cu ajutorul 
serviciilor (internet nelimitat şi tablete gratuite/elev) asigurate de primărie este de 
. . . . . . . . . .  01o, cu excepţia elevilor . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

care au o prezenţă de doar . . . . .. . . . . . . . . .  % la cursurile organizate online, drept pentru 
care propunretragerea tableLelor aîlate în custodia lor şi redistribuirea acestora 
altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ care nu deţin deja computer, laptop sau 
tabletă. 

lnvăţ5tor /Profc.:or 



I _ _ 

CONSILIUL ... OCAL GOgGOTA, JUDETUL PRAHOVA ( 

ANEXA nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Gorgota nr. 21/05.05.2020 
privind aprobarea finanţării din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii (internet nelimitat şi 

tablete gratuite/elev) în vederea asigurării unei educaţii digitalizate elevilor Şcolii Gimnaziale 
„Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova 

Aprobat PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae Dumitru 

L.S. 

Între: 

PROCES- VERBAL 
Încheiat astăzi, ...................... 20 ..... . 

Doamna/Domnul ...................... ..... . ........................................... ........................................... . 
cu domiciliul/sediul in ........................................... .................................... .................. jud.  Prahova, 
posesor al B.1./cartii de identitate seria nr ................ , CNP/CUI 
................................................. . . în calitate de părinte al minorului 
....................................................... ................................ elev în clasa a - ...................................... . 

şi 
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna Gorgota, 

judeţul Prahova, cu sediul în Comuna Gorgota, sat Potigrafu, nr. 70, judeţ Prahova, 
prin reprezentantul său legal - Director, D-na N istor Janina-Gabriela; 

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 21/05.05.2020 
privind aprobarea finanţării din bugetul local al Comunei Gorgota a unor servicii 
{internet nelimitat şi tablete 9ratuite/elev) în vederea asigurării unei educaţii 
digitalizate elevilor Şcolii Gimnaziale ,,Alexandru Ioan Cuza" sat Potigrafu, comuna 
Gorgota, judeţul Prahova; 

Primul a procedat la predarea şi al doilea la primirea numarului tlc TELEFON 
ORANGf./ ,INIE TV /T11 ................................. "· ��· :..:. - t' lO ·r L cSIM/ +� 
, ·,ona,�1t..nl Business � � <.::, . : i ·u •-i ind: sfârşitul anului şcolar, clasa ........... / 
mutarea/transferul într-o altă unitate de învăţământ ............. . (se bifează motivul). 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

Părinte, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza", 
comuna Gorgota, judeţul Prahova 

DIRECTOR, 




