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HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării cheltuielilor cu personal a 
Liceului Teoretic Recaș în anul 2017

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  Primarul  Orașului  Recaș  prin  care  propune  aprobarea

finanțării cheltuielilor cu personal a Liceului Teoretic Recaș în anul 2017;
 referatul  cu  nr.  17.450  /  28.11.2016  întocmit  de  secretarul  orașului  Recaș  și  vizat  de

Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 adresa Liceului Teoretic Recaș cu nr. 3.712 / 24.11.2016, înregistrată la Primăria Orașului

Recaș sub nr. 17.347 / 25.11.2016;
 prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, privind  educaţia naţională, cu modificările

și completările ulterioare;
 prevederile art. 6 din H.G. nr. 72 / 2013,  privind aprobarea normelor metodologice pentru

determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților
de  învățământ  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 / preșcolar, cu
modificările și completările ulterioare,

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;
 prevederile art. 36 alin. (2) alin. (6) lit. a) pct. 2, și în temeiul  art. 45 alin. (1) din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă finanțarea cheltuielilor cu personal a Liceului Teoretic Recaș în anul 2017,
dacă va fi cazul.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și
Serviciului Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Liceului Teoretic Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primariei și mass-media.

Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează
Consilier                                                Secretar oraș

                                            Ștefan AȘCHIOPOAE                          Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.11.2016
Nr. 221
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea finanțării cheltuielilor cu personal a 

Liceului Teoretic Recaș în anul 2017

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul  cu  nr.  17.450  /  28.11.2016  întocmit  de  secretarul  orașului  Recaș  și  vizat  de

Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș privind finanțarea cheltuielilor cu
personal a Liceului Teoretic Recaș în anul 2017;

 adresa Liceului Teoretic Recaș cu nr. 3.712 / 24.11.2016, înregistrată la Primăria Orașului
Recaș sub nr. 17.347 / 25.11.2016;

 prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, privind  educaţia naţională, cu modificările
și completările ulterioare;

 prevederile art. 6 din H.G. nr. 72 / 2013,  privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților
de  învățământ  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 / preșcolar, cu
modificările și completările ulterioare,

 prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul 2016;
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;
 prevederile art. 36 alin. (2) alin. (6) lit. a) pct. 2, și în temeiul  art. 45 alin. (1) din Legea nr.

215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă finanțarea cheltuielilor cu personal a Liceului Teoretic Recaș în anul 2017,
dacă va fi cazul.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarului orașului Recaș și
Serviciului Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului orașului Recaș;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Liceului Teoretic Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primariei și mass-media.

                         Președinte de ședință                                   
Contrasemnează
Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 17.450 / 28.11.2016                                                                      Aprobat Primar

       Ing. PAVEL TEODOR
______________

Serviciul Economic
Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANȚA      
         

                             Către,

Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind aprobarea finanțării cheltuielilor cu personal a 

Liceului Teoretic Recaș în anul 2017

             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) alin. (6) lit. a) pct. 2, și în temeiul art.
45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile  art.  63 alin.  (3) din Legea nr. 1/2011, privind
educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu  prevederile  art.  6 din  H.G. nr.  72 /  2013,  privind  aprobarea
normelor  metodologice  pentru  determinarea  costului  standard  per  elev/preșcolar  și
stabilirea  finanțării  de  bază  a  unităților  de  învățământ  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/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare,  

Ținând seama de prevederile Legii nr. 339/2015, privind bugetul de stat pe anul
2016 și de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, 

Consiliul Local Recaș poate aproba finanțării  cheltuielilor cu personal a Liceului
Teoretic Recaș în anul 2017.

  Secretar oraș       
      Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA     
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