
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                      
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea procedurii de finanțare conform Hotărârii Guvernului României   

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 

 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul 
de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar si Unităţilor 
Sanitare Publice Sector 1; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei 
de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/2011 a educaţiei naționale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;  
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României 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; 

Luând în considerare Dispoziția nr. 1403/23.03.2016 emisă de Primarului Sectorului 1 
al municipiului București pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 
136/2016; 

În temeiul art.45 alin.(2), art.80, art.81 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1. Se aprobă procedura de  finanțare conform Hotărârii Guvernului României 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, 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 
şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Direcţia Management Economic vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 
instituţiilor/direcţiilor  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti. 

 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 25.04.2016. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
             Adrian Tănăsescu       
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
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