
  

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat 

către bugete locale, prevăzute în bugetul  

Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2021 a unor cheltuieli de capital 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, al art. 3 din Legea bugetului de stat  nr. 

15/2021, și al art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1 - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 10.364 mii lei din transferuri din bugetul de 

stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educaţiei pe anul 2021 pentru 

continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a 

acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate, în anul 

2020, conform Hotărârii Guvernului nr. 479/2020 și Hotărârii Guvernului nr. 992/2020, și 

ale căror lucrări nu au fost realizate sau finalizate la 31.12.2020, potrivit Anexei nr. 1. 

   (2) Se aprobă repartizarea sumei de 7.378 mii lei din transferuri din bugetul de stat 

către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educaţiei pe anul 2021 pentru 

finanţarea lucrărilor de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a 

acestora la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care nu dispun de grupuri sanitare 

conforme, potrivit Anexei nr. 2. 

Art. 2 - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se transferă către bugetele locale ale unităților 

administrativ-teritoriale cuprinse în Aneza nr. 1 și Anexa nr. 2, prin intermediul 

inspectoratelor şcolare judeţene. 

              (2) Autoritățile administrației publice locale răspund, în condiţiile legii, de 

utilizarea sumelor repartizate. 

              (3) La sfârșitul anului 2021 sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat. 

              (4) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (5) Sumele transferate potrivit prevederilor alin. (1) se reflectă în bugetele locale, la 

partea de venituri, cu ajutorul indicatorului 42.02.14 „Finanțarea unor cheltuieli de capital 

ale unităților de învățământ preuniversitar”. 

 

PRIM – MINISTRU, 

    Florin-Vasile CÎŢU 


