Hotararea nr. 1618/2009
HG nr. 1618/2009 privind finantarea unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza
standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al Legii invatamantului nr. 84/1995,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 9 alin. (1) si (3) din Legea-cadru a
descentralizarii nr. 195/2006 si al art. 33 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani,
stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru unitatile de invatamant
preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar.
(2) Standardele de cost pe elev/prescolar se determina, pentru fiecare nivel de invatamant, filiera,
profil, specializare/domeniu, in functie de numarul de elevi, de limba de predare, de alti indicatori
specifici de invatamant si de mediul urban/rural.
(3) Finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura prin bugetele locale ale unitatilor
administrativ teritoriale de care apartin unitatile de invatamant, din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adaugata.
Art. 2
(1) Standardele de cost pe elev/prescolar/an pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (1) sunt
prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Standardele de cost pe elev/prescolar au fost determinate prin aplicarea coeficientilor de
diferentiere, prevazuti in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, la
standardul de cost/elev din invatamantul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1.
Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.857 lei.
(3) Pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale standardul de cost/elev a fost determinat
prin aplicarea coeficientilor de suplimentare aferenti, prezentati in anexa nr. 2, la standardul de
cost/elev pentru nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu.
Art. 3
(1) Unitatile din invatamantul preuniversitar de stat cu personalitate juridica transmit primarilor si
inspectoratelor scolare numarul de elevi/prescolari pe nivel de invatamant, filiera, profil,
specializare/domeniu pentru intreaga unitate cu personalitate juridica. Directorii unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica raspund de corectitudinea datelor
transmise.
(2) Primarii transmit Directiei generale a finantelor publice judetene numarul de elevi pe nivel de
invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu pentru intreaga unitate administrativteritoriala.
(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin legea bugetului de
stat pentru anul 2010, pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se face
prin decizie a directorului Directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratelor scolare.
(4) Calculul sumelor aferente unei unitati administrativteritoriale se face prin ponderarea numarului
de elevi/prescolari cu standardele de cost prevazute in anexa nr. 1.
Art. 4
(1) Consiliile locale raspund de repartizarea sumelor si aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate
de invatamant cu personalitate juridica.
(2) Consiliile locale, inspectoratele scolare si consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant
cu personalitate juridica raspund de reorganizarea unitatilor de invatamant cu personalitate
juridica, in conditiile legii, cu incadrarea in standardele de cost/elev/prescolar/an.
(3) Directorul unitatii de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica, in calitate de
angajator, raspunde de incadrarea in bugetul aprobat pe baza standardelor de
cost/elev/prescolar/an, transmis de catre primar, pe baza hotararii consiliului local de aprobare a
bugetului anual.
Art. 5
Prevederile prezentei hotarari nu se aplica pentru invatamantul special si centrele de resurse si
asistenta educationala.

Anexe
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Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale

