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HOTĂRÂREA NR.103 

din 29 august 2019 

privind repartizarea sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli 

al României în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2019 – 2020 

bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.21089/21.08.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Compartimentului analiză şi asistenţă 

economică nr. 21090/21.08.2019, raportul Serviciului juridic  nr.21334/22.08.2019, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere  prevederile: 

- art. 5 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, 

- art. 20 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, 

- art. 3 alin. (1^1)  din Ordonanţa Guvernului  nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

- Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3191/2019 privind structura anului 

şcolar 2019 - 2020    şi 

- Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 

României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. f), coroborate cu cele ale cu cele ale 

art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

hotărăşte: 

 

Art.1. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 75.000 lei bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 

septembrie - decembrie a anului şcolar 2019 - 2020. 

(2) Suma repartizată potrivit alin. (1) se evidenţiază în bugetul local al oraşului 

Miercurea Nirajului la indicatorul de venituri "Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor". 
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Art.2. Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, 

constituite la nivelul oraşului Miercurea Nirajului, au obligaţia alocării şi utilizării 

sumelor repartizate potrivit art. 1  cu  respectarea destinaţiilor prevăzute de lege şi a 

metodologiilor legal aprobate. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, oraşului Miercurea Nirajului şi 

Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea la 

îndeplinire a acesteia. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                        Contrasemnează                                                              

Péter Ferenc                                                                                                SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr. 21089/21.08.2019 

Dosar VI D/1 

              

REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind repartizarea sumelor necesare pentru derularea 

Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie a anului 

şcolar 2019 – 2020 bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului 

 

 

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe 

anul 2019 au fost suplimentate cu 5.514.000 lei având ca destinaţie finanţarea cheltuielilor 

determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada 

septembrie - decembrie a anului şcolar 2019 – 2020 la nivelul judeţului Mureş. 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 şi 

art. 3 alin. (1^1)  din Ordonanţa Guvernului  nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliile judeţene au obligaţia repartizării sumelor necesare derulării 

programului bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care au optat pentru 

derularea acestuia la nivel local. 

Programul pentru şcoli al României la nivelul oraşului Miercurea Nirajului se derulează, 

începând cu anul şcolar 2018-2019, de către consiliul local al oraşului. Prin urmare, din 

suma susmenţionată, Consiliului Judeţean Mureş îi revine obligaţia de a repartiza oraşului 

Miercurea Nirajului suma de 75.000 lei, necesară pentru derularea la nivelul oraşului 

Miercurea Nirajului a Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - 

decembrie a anului şcolar 2019 – 2020. 

Având în vedere cele de mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE           
Péter Ferenc                  
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Nr. 21090/21.08.2019 

Dosar VI D/1 

              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind repartizarea sumelor necesare pentru derularea 

Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie a anului 

şcolar 2019 – 2020 bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului 

  

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) 

din Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum şi ale art. 3 alin. (1^1)  din Ordonanţa 

Guvernului  nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli 

al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş 

are obligaţia de a repartiza, prin hotărâre,  sume din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului pentru derularea la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a 

Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 

2019-2020. Necesarul calculat în baza numărului de beneficiari comunicat de către 

Primăria oraşului Miercurea Nirajului prin adresa nr. 8082/21.08.2019, structurii anului 

şcolar 2019-2020 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3191/2019 şi a 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli 

al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică la 

suma de 75.000 lei. 

Având în vedere cele de mai sus, respectiv începerea cursurilor anului şcolar 2019-2020 în 

data de 09.09.2019,  apreciem că sunt îndeplinite cerinţele legale pentru aprobarea 

repartizării de sume bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului cu destinaţia 

susmenţionată cu ocazia şedinţei  ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 

29.08.2019. 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                          
Alin Mărginean                                                                          

 

 

     

 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor necesare pentru derularea 
Programului pentru şcoli al României în perioada septembrie - decembrie a anului 
şcolar 2019 – 2020 bugetului local al oraşului Miercurea Nirajului 

 

Analizând proiectul de hotărâre nr. 21.088 din 21 august 2019 iniţiat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Mureş cu referatul de aprobare nr. 21.089 din 21 august 2019 a 

Președintelui Consiliului Județean Mureș și raportul de specialitate nr. 21.090 din 21 august 

2019 a Compartimentului de Analiză și Asistență Economică, 

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 172/ 23.11.2017, am 

procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente următoarele prevederi legale:  

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;  

- art. 20 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2019; 

- art. 3 alin. (1^1)  din Ordonanţa Guvernului  nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3191/2019 privind structura anului şcolar 

2019 - 2020 şi 

- Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 

României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările şi completările ulterioare, 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 

şi art. 3 alin. (1^1)  din Ordonanţa Guvernului  nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliile judeţene au obligaţia repartizării sumelor necesare derulării 

Programului pentru şcoli al României, în perioada ianuarie - iunie a anului şcolar 2018 – 

2019, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care au optat pentru 

derularea acestuia la nivel local. 

                 Nr. 21334/22.08.2019 

                 Dosar nr. VI/D/1 
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Programul pentru şcoli al României la nivelul oraşului Miercurea Nirajului se derulează, 

începând cu anul şcolar 2018-2019, de către consiliul local al oraşului. 

Art. 20 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2019, prevede că suma defalcată din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Mureș, pe anul 2019 a 

fost suplimentată cu 5.514.000 lei, având ca destinaţie finanţarea cheltuielilor 

determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în perioada 

septembrie - decembrie a anului şcolar 2019 – 2020 la nivelul judeţului Mureş. 

Prin urmare, din suma susmenţionată, Consiliului Judeţean Mureş îi revine obligaţia de a 

repartiza oraşului Miercurea Nirajului suma de 75.000 lei, necesară pentru derularea la 

nivelul oraşului Miercurea Nirajului a Programului pentru şcoli al României în perioada 

septembrie - decembrie a anului şcolar 2019 – 2020. 

În ceea ce privește normele de competență incidente autorității publice precizăm că, 

potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în speță, 

cele la care am făcut trimitere mai sus. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am făcut 

mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor 

necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 

septembrie - decembrie a anului şcolar 2019 – 2020 bugetului local al oraşului 

Miercurea Nirajului, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 
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