
ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 48 

privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul 

local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat,  

ale  învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2020 

 și estimări pentru anii 2021-2023 

                           

Consiliul Local al municipiului Ploiești: 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 67/19.02.2020 al ordonatorului principal de 

credite, domnul primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget- 

finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și 

prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, 

Sălceanu Claudia-Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate al Direcției 

Economice nr. 32/18.02.2020, prin care se propune aprobarea proiectelor bugetelor 

instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și ale  învățământului particular și 

confesional acreditat, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023; 

 Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 59/20.02.2020 al Direcției 

Administrați Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte; 

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.1, comisia de buget finanțe, 

control, administratrea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din 

data de 19.02.2020; 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 5/06.01.2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

- Legii nr. 273/2006 – Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 – Legea educației naționale; 

-   Hotărârii nr. 107 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din 

T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar; 

- Hotărârii nr. 106 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la 

bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului 

standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general 

obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul 

profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional; 

- Ordinului Ministerului Educației Cercetării, Tineretului și Sportului 

nr.5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor din 

învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul 

nr.3470/07.03.2012 și Ordinul nr. 3480 din 26 martie 2018 pentru modificarea anexei 

la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
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nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat; 

- Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice Ploiești nr. 3173/07.02.2020; 

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, art. 129, alineat 4, litera a, art. 136, art. 139, alineat 3, litera a; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Aprobă bugetele pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 a 

următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat: 

- Centrul de Excelență conform Anexei nr. 1 

- Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 2 

- Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 3 

- Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 4 

- Colegiul Național “ I.L. Caragiale” , conform Anexei nr.5 

- Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, conform Anexei nr. 6 

- Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 7 

- Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 8 

- Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 9 

- Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” 

      conform Anexei nr. 10 

- Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 11 

- Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”,conform Anexei nr. 12 

- Liceul Tehnologic de Transporturi ,conform Anexei nr. 13 

- Liceul Tehnologic „Elie Radu”  conform Anexei nr. 14 

- Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 15 

- Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 16 

- Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 17 

- Școala gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 18 

- Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 19 

- Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 20 

- Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 21 

- Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 22 

- Școala gimnazială „Emil Palade”, conform Anexei nr. 23 

- Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 24 

- Școala gimnazială “Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 25 

-    Școala gimnazială „I.A Bassarabescu„  conform Anexei nr. 26 

- Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”,conform Anexei nr. 27 

- Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 28 

- Școala gimnazială “Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 29 

- Școala gimnazială  ”Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 30 

- Școala gimnazială “Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 31 

- Școala gimnazială “Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 32 

- Școala gimnazială “Radu Stanian”, conform Anexei nr . 33 

- Școala gimnazială “Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 34 

- Școala gimnazială “Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 35 

- Școala gimnazială “Sfântul Vasile“, conform Anexei nr. 36 
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- Școala gimnazială “Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 37 

- Grădinița Step by Step cu PP ”Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 38 

- Grădinița cu program prelungit nr. 21, conform Anexei nr. 39 

- Grădinița cu program prelungit nr. 23, conform Anexei nr. 40 

- Grădinița cu program prelungit nr. 28, conform Anexei nr. 41 

- Grădinița cu program prelungit nr. 30, conform Anexei nr. 42 

- Grădinița cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr. 43 

- Grădinița cu program prelungit nr. 33, conform Anexei nr. 44 

- Grădinița cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr. 45 

- Grădinița cu program prelungit nr. 38, conform Anexei nr. 46 

- Grădinița cu program prelungit nr. 40, conform Anexei nr. 47 

- Grădinița cu program prelungit nr. 47, conform Anexei nr. 48 

- Grădinița cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 49 

- Grădinița cu program prelungit “Sf Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 50 

- Grădinița cu program prelungit “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, conform 

Anexei nr. 51 

- Grădinița cu program prelungit si program normal ”Crai Nou”, conform 

Anexei nr. 52 

- Grădinița Step by Step „Licurici”, conform Anexei nr. 53 

- Grădinița Step by Step ”Rază de Soare”, conform Anexei nr. 54 

Art. 2 Aprobă bugetele pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 a 

următoarelor instituții de învățământ particular și confesional acreditat: 

- Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 55; 

- Grădinita “Ariel”, conform Anexei nr. 56; 

- Grădinita “Ducky – Duck”, conform Anexei nr. 57;  

- Grădinita “Căsuța cu povești”, conform Anexei nr. 58; 

- Școala “Spectrum”, conform Anexei nr. 59, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2019 de către 

instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, în sumă de 1.424,00 mii lei, pentru 

acoperirea eventualelor deficite ale secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare 

în anul 2020.  

Art. 4 Suma alocată pentru burse (performanță, merit, studiu, sociale) va fi 

redistribuită pe unități de învățământ până cel târziu la data de 31.03.2020, urmând a 

fi stabilite, de către consiliul local, criteriile de acordare a burselor. 

Art. 5 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost 

repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.  

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 20 februarie 2020. 

 

                                                                  Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETAR GENERAL,  

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                   Ioana-Geanina SERBINOV 



 

  


