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H O T Ă R Â R E A NR. 12/02.03.2020 
privind aprobarea Bugetului de cheltuieli 

pentru Școala Gimnazială nr. 1, comuna Ștefăneștii de Jos 

pentru anul 2020 

 

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov: 

având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Comunei Ștefăneștii de Jos; 

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei; 

- Nota de fundamentare a Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna Ștefăneștii de Jos; 

- Avizul comisiilor de specialitate; 

precum și în conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

- Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 

 

În temeiul art. 129 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de cheltuieli pe anul 2020 pentru Școala Gimnazială nr. 1, comuna 

Ștefăneștii de Jos, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Școala Gimnazială nr. 1, 

comuna Ștefăneștii de Jos prin conducerea sa. 

Art. 3 Primarul comunei Ștefăneștii de Jos va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4 Secretarul general al comunei va aduce la cunoștința publică prezenta hotărâre. 

 
 

         

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

           GAFTON Corina Andreea  
 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti: 11 la ședința ordinară din 02.03.2020 

Cu un număr de 9 voturi “pentru” și 2 “abțineri” din 13 consilieri în funcție 



JUDETUL ILFOV 

LOCALITATEA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

CIF:14095159 

BUGET 

Anexa la M"l-L I\\ e. 
Nota de fundamentare buget 2020 

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PENTRU ANUL 2020 

65.02 

DENUMIREA INDICATORILOR*) Cod indicator 
Total an 2020 

- LEI-

A B C 

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE 
3,094,560.00 DEZVOLTARE) 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79) 2,365,550.00 
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2,365,550.00 
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10 
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01 .30) 10.01 
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30) 10.02 

TITLUL li BUNURI SI SERVICII 2,365,550.00 
(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2,151,100.00 
Furnituri de birou 20.01 .01 309,400.00 

Materiale pentru curatenie 20.01 .02 0.00 
lncalzit, Iluminat si farta motrica 20.01 .03 100,000.00 

Apa, canal si salubritate 20.01 .04 50,000.00 
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 16,000.00 
Piese de schimb 20.01 .06 
Transport 20.01 .07 100,000.00 

Posta, telecomunicatii , radio, Iv, internet 20.01 .08 15,000.00 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01 .09 1 ,500,700.00 
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01 .30 60,000.00 

Reparatii curente 20.02 

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 0.00 
Medicamente 20.04.01 
Materiale sanitare 20.04.02 
Reactivi 20.04.03 
Dezinfectanti 20.04.04 

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 184,450.00 
Uniforme si echipament 20.05.01 
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 
Alte obiecte de inventar 20.05.30 184,450.00 

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 0.00 
Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 

Deplasari în străinătate 20.06.02 

Materiale de laborator 20.09 
Cercetare-dezvoltare 20.10 

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 
Consultanta si expertiza 20.12 
Pregatire profesionala 20.13 30,000.00 
Protectia muncii 20.14 

TITLUL XI AL TE CHELTUIELI (cod 59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+5! 59 
Burse 59.01 

Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02 

Programe pentru tineret 59.08 



Asociatii si fundatii 59.11 

Sustinerea cultelor 59.12 

Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 

Despăgubiri civile 59.17 

Sume destinate finantarii progr sportive realiz de structurile de drept privat 59.20 

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 

Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25 

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30 

Sume alocate pt sprijinirea construirii de locuinte 59.35 

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 729,010.00 
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 729,010.00 
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71 .01 729,010.00 

Construcţii 71 .01 .01 

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01 .02 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71 .01 .03 691,510.00 

Alte active fixe 71.01 .30 37,500.00 

iei Conducatorul compartimentului 

Scorţa~ 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, ILFOV 

Localitate: ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, Strada: STEFĂNEŞTI, Nr. str.: 147, Cod poştal: 07717: 
Telefon: 0213613608, Fax: 0213613608, E-mail: scoalanrl_stefanesti@yahoo.com 

NR. 198/27 .02.2020 

Către, 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, JUDEŢUL ILFOV 

Ref. NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind solicitarea aprobării de către Consiliul Local 
Ştefăneştii de Jos a Bugetului de venituri si cheltuieli ("BVC") al Şcolii Gimnaziale Nr.1 
Ştefăneştii de Jos, pentru anul 2020 

I. Aspecte generale/ competenţa 

Şd3âla Gimnazială Nr.1 Ştefăneştii de jos deţine căfitatea de unitate acreditată de 
învăţământ . preuniversitar. 

În conformitate cu prevederile legale, directorul unităţii are ca şi atribuţii elaborarea 
proiectului de program de activitate şi de buget de venituri şi cheltuieli al unităţii şcolare 
pentru anul în curs, în concordanţă cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

li. Introducere 

Pentru asigurarea funcţionalităţii financiare, tehnice şi operaţionale a unităţii şcolare pe 
anul în curs, având în vedere obligaţiile statutare dar şi legale referitoare la activitatea 
şcolii, am fundamentat bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020 care este 
prezentat în anexă, în baza prevederilor din această notă . 

III. Fundamentare 

În vederea asigurării unei uniformităţi în fundamentare, am utilizat următoarele 
premize: 
Proiectul de buget pentru anul 2020 a fost realizat având în vedere organizarea şi 
funcţionarea unităţii de învăţământ conform prevederilor legale în vigoare şi ca 
urmare a necesităţilor cadrelor didactice şi elevilor pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a procesului de predare - învăţare. 
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IV. Aspecte legale 

Având în vedere prevederile: 

Legii nr. 5/06.01 .2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
• Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată 
• OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Stefăneştii de Jos trebuie să fundamenteze, să elaboreze şi să 
supună aprobării Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos, Jud. Ilfov, proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul în curs, în calitatea acestuia de organ 
coordonator al unităţii. 

V. Propuneri privind structura BVC 

a. Cheltuieli totale 

Cheltuielile totale au fost fundamentate în baza celor mai bune estimări ale Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 la suma de 3.094.560,00 lei, în integralitate fiind cheltuieli pe 
sectiunea de functionare, astfel: 

o Cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 2.365.550,00 lei, din care; 

o Cheltuieli privind stocurile de bunuri si servicii în sumă de 2.151.100,00lei 

o Furnituri de birou în suma de 309.400,00 lei 

o lncalzit, iluminat şi farta motrica 100.000,00 lei 

o Apa, canal, salubritate in suma de 50.000,00 lei 

o Carburanti si lubrifianti in suma de 16.000,00 lei 

o Transport in suma de 100.000,00 lei 

o Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet in suma de 15.000,00 lei 

o Materiale si prestari de servicii cu caracter functional in suma de 
1.500. 700,00 lei 

o Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 60.000,00 lei 

o Bunuri de natura obiectelor de inventar în suma de 184.450,00 lei 

o Pregătire profesională 30.000,00 lei 

o Cheltuieli de capital în suma de 729.010,00 lei dupa cum urmează: 
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- Mobilier, aparatura de birotica si alte active corporale in suma de 
691510,00 lei 

- Alte active fixe in suma de 37 .500,00 lei 

VI. Solicitarea aprobării 

Prin urmare, având în vedere că Şcoala Gimnazială Nr.1 este o unitate publică şi de 
interes naţional fiind finaţată prin Consiliul Local al Primăriei Ştefăneştii de Jos, prezintă, 
în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a Consiliului Profesoral, a Consiliului 
de Administratie şi a liderului de sindicat, în urma şedinţelor din data de 27.02.2020, 
bugetul de cheltuieli prognozat pentru anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

Director, 
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