
INSPECTORATUL ~COLAR]UDETEAN DOL] 

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefo11 02511420961; 

03511407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 

E-mail: isjdoli@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.1·0 

fvll\JSITELL 
EDCCATJEI 
NATIONALE 

FFFURGENT 

NOTA Nr.m din 09 septembrie 2014 

Clitre 
Toate unitli(ile de invli(limant cu personalitate juridica, finan(ate din bugetele 
locale ~i bugetul consiliului jude(ean, din Craiova ~i jude( 

Pentru a analiza modul de asigurare a cheltuielilor cu salariile personalului din unitli(ile de 
'invli(limant preuniversitar de stat pentru anul 2014, vii rugam sli transmite(i informa(iile din 
Anexele nr.1, 2, 3 ~i 4, la nivelul fieclirei unitli(i de invli(limant cu personalitate juridicli. 

Datele vor fi transmise panli miercuri, 10 septembrie 2014, ora 16,30, la nr. de fax 
02511421824, 03511407396. 
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Anexa nr. 1 

CONSILll LOCALE 

Su me platite conform 
Diferenta fata 

Buget repartizat Buget calculat de bugetul 

Unitatea de Inv. de catre Directiile conform H.G. 
legii (INCLUSIV Buget anual 

calculat conform 

cu PJ Jude\ene ale 
CONTRIBUTllLE necesar in 

H.G. nr. 
ANGAJATORULUI) in anul 2014 ** * 

Finantelor Publice 1165/2013* nr.1165/2013 
anul 2014 ** 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6=5-3 

Bugetul cuvenit potrivit nr. de elevi la inceputul in anul 2013-2014 - ponderat cu costurile standard prevazute in H.G nr.1165/2013 

Sumele platite in anul 2014, inclusiv cele aferente lunii august 2014 (platite sau care urmeaza a fi platite in luna septembrie 2014) 

in cazul 'in care bugetul anual necesar 'in anul 2014 ( coloana 5) este mai mare decat bugetul calculat conform H.G. nr.1165/2013 (coloana 3) 
se var prezenta urm<'itoarele informaiii: 

1) - cauzele care au determinat neincadrarea 'in bugetul calculat, conform H.G. nr. 1165/2013 
2) · masurile luate pentru incadrarea in bugetul calculat, conform H.G. nr.1165/2013 

~i implicit, pentru asigurarea cheltuielilor de personal 

DIRECTOR, ADMINISTRATOR FINANCIAR, 



Anexa nr. 2 

Sume pentru plata hotiirarilor judecatore~ti in unita\ile de inva\amant preuniversitar de stat 

CONSILll LOCALE LEI 

din care din care 

Sume platite conform 
Sume necesare in Buget alocat pentru 

legii (INCLUSIV 
Diferen\a fata 

Unitatea de inv. anul 2014 pentru anul 2014 pentru de bugetul 

cu PJ plata sentin\elor plata sentintelor 
CONTRIBUTllLE 

a lo cat anul Ill anul II anul I ANGAJATORULUi) in anul anul Ill anul II anul I 
judecatoresti (25%) (10%) (5%) judecatoresti 

2014 * (25%) (10%) (5%) (+/) 

1 2=3+4+5 3 4 5 6 7=8+9+ 10 8 9 10 11=2-6 

· 1nclusiv sumele aferente lunii august 2014 (platite sau care urmeaza a fi platite in luna septembrie 2014) 

DIRECTOR, ADMINISTRATOR FINANCIAR, 



Anexa nr. 3 

Cheltuieli de personal in unitatile de invatamant SPECIAL de stat 

CONSILIUL JUDETEAN LEI 

Buget alocat in anul 2014 
Su me pli3tite conform legii, 

Buget anual necesar Diferenta fata de 
Unitatea de pentru cheltuieli de personal 

pentru CHELTUIELI DE pentru cheltuieli de bugetul alocat 
fnv. cu PJ 

PERSONAL 
(INCLUSIV CONTRIBUTllLE 

personal in anul 2014 (+/-) 
ANGAJATORULUI) in anul 2014 * 

1 2 3 4 5=4-2 

• · 1nclusiv sumele aferente lunii august 2014 platite sau care urmeaza a fi platite in luna septembrie 2014 

DIRECTOR, ADMINISTRATOR FINANCIAR, 



Anexa nr. 4 

Sume pentru plata hotararilor judecatore~ti in unitatile de invatamant SPECIAL de stat 

CONSILIUL JUDETEAN LEI 

Sume necesare in anul Buget alocat pentru 
Sume platite conform 

Diferen\a fata din care legii (INCLUSIV din care 
Unitatea de inv. 2014 pentru plata anul 2014 pentru de bugetul 

cu PJ sentintelor plata sentintelor 
CONTRIBUTllLE 

aloe at 

judecatoresti judecatoresti 
ANGAJATORULUi) in 

(+/) 
anul Ill anul II anul I anul 2014 * anul Ill anul II anul I 

(25%) (10%) (5%) (25%) (10%) (5%) 

1 2=3+4+5 3 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11=2-6 

-lnclusiv sumele aferente lunii august 2014 platite sau care urmeaza a fi platite in luna septembrie 2014 

DIRECTOR, ADMINISTRATOR FINANCIAR, 


