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       HOTĂRÂREA NR.121 
din 25 august 2016 

pentru  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ  a unor sume 
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 

educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând  Expunerea de motive nr.15 689/19.08.2016 a Direcţiei Economice,  precum 
şi avizul comisiilor de specialitate,  

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/16.06.2016 privind 
repartizarea sumelor aprobate prin lege, pentru finanţarea drepturilor 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în  învăţământul 
de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ 
de masă,  pentru anul 2016,  

În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1)  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 
66.060 lei, pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite 
la nivelul unităţilor administrativ teritoriale cărora le-au fost repartizate sume 
potrivit alineatului (1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor 
prevăzute de lege şi cu respectarea metodologilor legale aprobate.  

Art.2. Sumele acordate potrivit anexei, rămase neutilizate se vor restitui, până la 
data de 15 decembrie 2016, bugetului judeţean în vederea regularizării cu  bugetul 
de stat. 

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund unităţile administrativ – 
teritoriale prevăzute în anexă. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează                  
Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR                        

                                          Paul Cosma 
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           DIRECŢIA ECONOMICĂ 
               SERVICIUL BUGET 

                                                        Nr. 15689/19.08.2016 

Dosar VII/C/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ  a unor 
sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 

educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 
2016 

 

Potrivit anexei nr.1 la  Hotărârea Guvernului nr. 423/16.06.2016, 
judeţului Mureş i-a fost alocată, în trimestrul III al anului 2016, suma de 
913.000 lei, reprezentând  sume defalcate din taxa pe  valoarea 
adăugată pentru finanţarea  drepturilor  copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, urmând 
ca aceste sume să fie repartizate pe unităţi administrativ – teritoriale 
prin  hotărâre de consiliu judeţean. 

Prin adresele nr. 5859/10.08.2016 şi nr. 6060/17.08.2016, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Mureş, ţinând seama de prevederile art.2, alin.5 din 
Metodologia de alocare a  sumelor necesare acordării drepturilor de  
care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe  educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, ne înaintează situaţia centralizatoare 
privind beneficiarii pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare în anul 
şcolar 2015 – 2016 (ianuarie – iunie 2016), respectiv anul şcolar 2016 – 
2017 (septembrie  – decembrie 2016), întocmită în baza situaţiilor 
nominale transmise de către unităţile şcolare de pe raza unor unităţi 
administrativ –teritoriale din judeţ. 

Propunem repartizarea de sume  pe localităţi conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
alăturat. 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR                      
Péter Ferenc                                                                      Alin Mărginean 

 

                               Întocmit :  Iulia Axente                                         

                                       Verificat : şef serviciu, Ioana Tcaciuc                                     
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