
 

 

  

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat 

către bugete locale, prevăzute în bugetul  

Ministerului Educaţiei și Cercetării, 

pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat precum şi 

modificarea şi completarea unor acte normative 
 

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, al art. 3 și al Anexei 3/25/02 din 

Legea bugetului de stat  nr. 5/2020 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 - Se aprobă repartizarea sumei de 233 mii lei din transferuri din bugetul de stat 

către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării pe anul 

2020 pentru finanţarea unor lucrări de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea 

cu utilități a acestora la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit Anexei 

nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 - (1) Suma prevăzută la art. 1 se transferă către bugetele locale, prin intermediul 

inspectoratelor şcolare judeţene. 

  (2) Ordonatorii principali de credite, și anume consiliile locale pe raza 

cărora unitățile de învățământ își desfășoară activitatea, răspund de modul de utilizare, 

în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit Anexelor nr. 1 și nr. 2.   

(3) La sfârșitul anului 2020 sumele rămase neutilizate se virează la bugetul 

de stat. 
 

Art. 3 – Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 479/2020 privind repartizarea 

unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul  

Ministerului Educaţiei și Cercetării, pentru finanţarea în anul 2020 a unor cheltuieli de 

capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul 

Oficial  al României, Partea I, nr. 524 din data de 18.06.2020, se modifică şi se 

completează la poziţiile prevăzute în Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri. 
 

Art. 4 - Anexele nr. 1 și nr. 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

PRIM - MINISTRU, 

 

            Ludovic ORBAN 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/prim-ministru1574067440

