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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind  acordul de a contribui din bugetul local propriu  

la finanţarea de bază a Școlii Gimnaziale Bănia. 
 

Consiliul local al comunei  Bănia  întrunit in şedinţă extraordinară;  
 Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia raportul de specialitate  și raportul comisiilor de 

specialitate din cadrul consiliului local Bănia;  
Văzând adresa nr. 37 din 06.02.2017 a Școlii Gimnaziale Bănia din care rezultă că în anul școlar 2017-2018 din 

cauza numărului redus de elevi și a insuficienței fondurilor care urmează a se asigura ca finanțare de bază din bugetul 
de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, potrivit Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, la Școala Gimnazială Bănia urmează a se comasa clasa a 
V-a  cu clasa a VIII-a, care se află în an pregătitor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;  

Ținând cont de prevederile art. 20 al. (1) lit. ,,i” și art. 40 ale Legii  nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.103 al.(2) din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările și completările ulterioare:,,Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat”, precum și art.104 al.(2) și al.(51) din aceeași lege;  

În temeiul prevederilor art. 111 al.(4) din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare așa cum a fost modificat prin pct. 21 al art. I din O.U.G.  nr. 117 din 23 decembrie 2013: 
,,Autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc alocarea de fonduri, din veniturile proprii ale acestora, ca participare la 
finanţarea de bază şi ca finanţare complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.”  

In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,d”, al.(6) lit. „a” pct.1;  art.45 al.(1) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
HOTARASTE: 

  Art. 1 -  Pentru anul școlar 2017-2018, în vederea evitării comasării la Școala Gimnazială Bănia a claselor a 
V-a  cu clasa a VIII-a, care se află în an pregătitor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, consiliul 
local Bănia este de acord să contribuie cu fonduri din veniturile proprii, ca participare la finanţarea de bază, în  limita 
sumei de cel mult 12 mii lei. 

 Art. 2 – Suma prevăzută la art.1 va fi prevăzuta în mod corespunzător în bugetul local, din venituri 
autofinanțate și se va acorda numai după epuizarea fondurilor alocate din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prin bugetele locale și după redistribuirea de către Direcţia Regională a Finanţelor Publice-
Administraţia județeană Caraș-Severin, cu asistenţa tehnică de specialitate a Inspectoratului Școlar Caraș-Severin, a 
sumelor repartizate pe comune, oraşe și municipii cu această destinaţie și  repartizarea sumelor rămase nerepartizate, 
după caz, în condițiile prevăzute de art. 104 al.(2) și al.(51) din Legea nr. 1/2011 a educației naționael, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia, Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-
Severin, Inspectoratului Școlar Judetean Caraș-Severin și se va publica pe pagina www.primariabania.ro;  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

         VELCOTĂ MARIA       
                            Contrasemnează 

Secretar  
 Marin Pavel  


