
Școala Gimnazială Popricani 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 

      la proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea plății indemnizațiilor de instalare 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat, ale Legii Contabilității nr. 

82/1991 , ale Legii finanțelor publice nr. 500/2002 şi ale Legii privind finanţele publice locale 

nr. 273/2006 , Consiliul de Administrație are competența de a analiza și aproba utilizarea 

fondurilor  bugetare alocate; 

 Având în vedere adresa Consiliului Local Popricani privind bugetul alocat pentru anul 

2016 

 Având în vedere cele prezentate în cererile de solicitare ale cadrelor didactice:  Iacomi 

Ramona-Otilia, Prăjină Șterfan-Constantin și Boț Andreea Maria, vă rog să promovați proiectul 

de hotărâre   cu privire la aprobarea fondurilor pentru plata indemnizațiilor de instalare.   

I Baza legală  

            Legea bugetului de stat 

 Legea contabilității nr. 82/1991 

 Legea finanțelor publice nr. 500/2002 

 Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 

 Hotărârea nr. 9/2015 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; 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 Legea nr.128/1997 

 OMEN 3381/1998 

 HG 281/1993 

  ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr. 4619/2014; 

 Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

Având în vedere cele prezentate, vă rog să promovați proiectul de hotărâre cu privire 

la aprobarea  plății  indemnizațiilor de instalare. 

  

Administrator financiar/Contabil, 

Curcă Georgeta 

 

 



Școala Gimnazială Popricani 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

             la proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea  plății indemnizațiilor de instalare. 

                     

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către doamna Curcă Georgeta 

administrator financiar, prin care solicită promovarea proiectului de Hotărâre cu privire la 

aprobarea plății indemnizațiilor de instalare pentru. cadrele didactice:  Iacomi Ramona-Otilia, 

Prăjină Șterfan-Constantin și Boț Andreea Maria.  

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat, ale Legii Contabilității nr. 

82/1991 , ale Legii finanțelor publice nr. 500/2002 şi ale Legii privind finanţele publice locale 

nr. 273/2006; 

 Având în vedere  bugetul alocat pentru anul 2016  la capitolele cheltuieli bugetare; 

 

I Baza legală  

           Legea bugetului de stat 

 Legea contabilității nr. 82/1991 

 Legea finanțelor publice nr. 500/2002 

 Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 

 Hotărârea nr. 9/2015 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; 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 Legea nr.128/1997 

 OMEN 3381/1998 

 HG 281/1993 

  ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr. 4619/2014; 

 Legea nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre  cu 

privire la plata indemnizațiilor de instalare.   

 

Președinte CA, 

Prof. Voinescu Simona Elena 

 



Școala Gimnazială Popricani 

Hotărâre nr. 25/02.03.2016 

 cu privire la aprobarea plății indemnizațiilor de instalare 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Popricani întrunit în ședința ordinară la 

data de 02.03.2016 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Voinescu Simona Elena, 

președintele CA și referatul de specialitate prin care doamna Curcă Georgeta, administrator 

financiar, solicită aprobarea hotărârii CA la proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea plății 

indemnizațiilor de instalare. 

 Luând în considerare prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi 

modificată, ale Legii finanțelor publice nr. 500/2002 şi ale Legii privind finanţele publice 

locale nr. 273/2006,  modificate şi completate; 

  Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

Avînd în vedere prevederile din L.128/1997, OMENnr.3381/1998 și HG nr.281/1993; 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 9/2015 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;  

Având în vedere prevederile Regulamentului  – Cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă plata indemnizației de instalare pentru următoarele cadre didactice:. 

Iacomi Ramona-Otilia, Prăjină Șterfan-Constantin și Boț Andreea-Maria.  

           Art. 2 Compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei 

hotărâri; 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale 

unității și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 Președinte ședință                                                   Contrasemnează 

 Prof. Voinescu Simona Elena                 Secretar, prof.înv.primar Ioniță Cătălina 

 

 

 

Total membri 7 

Prezenți 7 

Pentru 7 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


