Anexa B
Cod SMIS proiect: 148345
Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive
Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE
Titlul proiectului „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală -EduUPT”
OIR/OI responsabil: Autoritatea pentru Digitalizarea României
Anexa B la contractul de comodat nr. ……………..
Proces verbal de predare-primire1
Încheiat astăzi, ………………………………..,
Avand în vedere încetarea contractului de comodat nr …………….../……………….., cu privire la laptopul aflat în
proprietatea Universității Politehnica Timișoara:
dl./dna. ………………………. posesor al cărții de identitate seria…….nr. ……., eliberată de……., la data de…….,
CNP……., cu domiciliul în localitatea……. str.……., nr. ……., bl. ……., sc. ……., et. ……., apt. ……., jud. …….,, în
calitate de comodatar, în prezentul proces verbal având calitatea de predător
și
Universitatea Politehnica Timișoara având sediul în Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 2, cod 300006, judeţul Timiş, tel. 0256
403011, fax 0256 403021, CUI 4269282, reprezentată prin conf. univ. dr. ing. Florin DRĂGAN în calitate de comodant,
proprietar al bunului ce ce a făcut obiectul contractului, în prezentul proces verbal având calitatea de primitor prin
persoanele desemnate și anume ______
au procedat, azi …………..…, la predarea-primirea bunului
laptop de tip .... (nr. serial…………….…….……, număr de inventar …………………..…), în valoare de .... lei, identificat
și prin fotografia bunului predat-primit, anexată prezentului PV.
OBSERVATII:
Cu privire la starea bunului se constată că:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Prin prezentul proces verbal se atesta faptul că a fost predat/primit bunul mai sus menționat, la data de
………………………... .
Prezentul proces verbal a fost încheiat în trei exemplare originale unul pentru comodatar și două pentru comodant.
Bunul a fost preluat de către:
Universitatea Politehnica Timişoara,
Prin
Gestionar
_______

Bunul a fost predat de către:
Studentul comodatar
……………………………………..

Responsabil oficiu consiliere
studenți facultate

1

Se va completa la data predării de către student a laptopului
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