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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 la proiectul de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant 

cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetul local al 

municipiului Alexandria pe anul 2019 
  

 

 In conformitate cu prevederile art.5 alin.(4) si (5) ale Hotararii Guvernului nr. 72/2013 

privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi 

stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din 

bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

elev/preşcolar, cu modificarile si completarile ulterioare, propun redistribuirea, la titlul „bunuri si 

servicii”, a sumei de 107,00 mii lei de la Scoala Gimaziala „Stefan cel Mare”, Colegiul National 

„A.I.Cuza” si Scoala Postliceala Sanitara la Gradinita cu Program Prelungit nr. 6, Gradinita cu 

Program Prelungit nr.7, Gradinita cu Program Prelungit „Ion Creanga” si Scoala Gimnaziala 

„Al.Colfescu”,  Cu adresa nr. 27.726/05.12.2019 Municipiul Alexandria a solicitat Inspectoratului 

Scolar Judetean Teleorman avizul conform pentru redistribuirea sumelor la bunuri si servicii intre 

unitatile de invatamant. In urma solicitarii, Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman a transmis 

adresa nr.14.567/05.12.2019  avizand conform redistribuirea de sume intre unitati, pentru buna 

functionare a procesului de invatamant. 

 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun urmatorul proiect de hotarare: 

„Proiect de hotarare cu privire la aprobarea redistribuirii sumelor intre unitati de invatamant cu 

personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in cadrul bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2019”.  

Directia Economica va intocmi raportul de specialitate pe care il va sustine in fata comisiilor 

de specialitate, spre avizare. 

 Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile sus mentionate, 

proiectul de hotarare insotit de referatul de aprobare al primarului municipiului Alexandria, si avizul 

comisiei de specialitate, va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 
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