HOTĂRÂRE nr. 344 din 4 iunie 2013
pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard
per elev/preşcolar şi stabilirea finanŃării de bază a unităŃilor de
învăŃământ 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
EMITENT:
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În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
După alineatul (3) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr.
72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanŃării de bază a
unităŃilor de învăŃământ 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, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, se introduc
patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
"(4) În cazuri excepŃionale, inclusiv cele prevăzute la art. 4
alin. (5), atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor
salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu asigură plata
cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4) la unele unităŃi de
învăŃământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeŃului/municipiului Bucureşti
prin legea bugetului de stat, direcŃiile generale ale finanŃelor
publice judeŃene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenŃa
tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua
redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi
sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaŃie.
(5) Redistribuirea sumelor între unităŃi de învăŃământ cu
personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităŃi administrativteritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu
avizul conform al inspectoratului şcolar.
(6) Redistribuirea sumelor între unităŃi de învăŃământ cu
personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (4) şi (5), conduce
implicit la modificarea bugetelor iniŃiale aprobate, calculate pe baza
costurilor standard per elev/preşcolar.
(7) Aprobarea redistribuirii sumelor între unităŃi de învăŃământ cu
personalitate juridică, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin.
(2) şi (4), se va face numai după verificarea de către inspectoratul
şcolar a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate pentru
finanŃarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preşcolar, şi
după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de

elevi/preşcolari. În urma verificării, inspectoratul şcolar împreună cu
ordonatorii de credite, pe responsabilitatea acestora, stabilesc sumele
ce pot fi redistribuite."
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