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Catre 

NOTA 

Nrf3.9 /13.11.2013 

Toate unitatile de lnvatamant de masa ~i special - ordonatori de credite 

din comunele, ora~ele ~i municipiile judetului Dolj 

MlNISTERUL 
EDUCATIEI 
NATION AU 

In vederea asigurarii sumelor necesare pentru plata salariilor ~i a drepturilor rezultate din 
hotararile judecatore~ti precum ~i a cheltuielilor prevazute la art.104, alin.2, lit. b) - d) din Legea 
educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, la nivelul fiecarei unitati de 
lnvatamant preuniversitar de stat va rugam sa completati. cu maxima responsabilitate. ~i sa 
transmiteti informatiile din macheta anexata. 

Macheta completata va fi lnsotita de copia extrasului de cont pentru cheltuieli de personal din 
luna noiembrie 2013. 

Macheta completata ~i semnata va fi prezentata la l.S.J.Dolj, compartimentul contabilitate, de 
catre contabilul ~ef/administratorul financiar astfel: 

Luni, 18 noiembrie 2013, unitatile de lnvatamant din Craiova, In intervalul orar: 

9,00 - 12,30- unitatile de lnvatamant pre~colar ~i liceal 

13,00 - 16,30 - unitatile de invatamant gimnazial 

Marti, 19 noiembrie 2013, In intervalul orar 9,00 -16,00 - unitatile de invatamant din judet. 

Va rugam sa respectati intervalele orare stabilite. 

CONTABIL ~EF, 

Ee. Aurelia~TA 



Unitatea de lnvatamant 

SITUATIA 
PLATILOR EFECTUATE CU SALARllLE, HOTARARILE JUDECATORESTI SI CHELTUIELILE MATERIALE 

Cheltuieli prevazute la art.104, 
alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei 

Salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de nationale nr.1/2011, cu modificiirile 
prin lege, precum si contributiile aferente acestora: Mii LEI invatamant preuniversitar de stat: Mii LEI ~i completiirile ulterioare Mii LEI 
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NE ASUMAM RESPONSABILITATEA PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR DE MAI SUS. 

DIRECTOR, 
CONTABIL ~EF, 


