
FINANTARE PER ELEV DE LA BUGETUL LOCAL 2016-2017 CONFORM HG 136/02.03.2016 

 

GIMNAZIU 

1. Cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin 

lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora: 

Trimestrul 

I. 615.960 lei 

II. 605.310 lei 

III. 605.310 lei 

IV. 594.650 lei 

2. Cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum 

și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii” 

Trimestrul 

I. 58.380 lei 

II. 57.364 lei 

III. 57.364 lei 

IV. 56.359 lei 

 

 

LICEU 

1. Cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin 

lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora: 

Trimestrul 

I. 464.960 lei 

II. 456.925 lei 

III. 456.925 lei 

IV. 448.880 lei 

 

2. Cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum 

și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii” 



Trimestrul 

I. 49.980 lei 

II. 49.107 lei 

III. 49.107 lei 

IV. 48.251 lei 

 

Numarul de elevi raportat la Primaria Sector 3 – Directia de Invatamant pentru anul scolar 2016-2017 

este de 1174 elevi. 

• Invatamant Gimnazial – 669 elevi 

• Invatamant Liceal – 505 elevi 

Finantarea per elev/an scolar Invatamant Gimnazial este de 3.740 lei pentru cheltuielilor cu 

salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a 

contribuțiilor aferente acestora. 

Finantarea per elev/an scolar Invatamant Liceal este de 3.740 lei pentru cheltuielilor cu 

salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a 

contribuțiilor aferente acestora. 

Finantarea per elev/an scolar Invatamant Gimnazial este de 343 lei pentru cheltuielilor cu 

pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor 

prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii” 

Finantarea per elev/an scolar Invatamant Liceal este de 389 lei pentru cheltuielilor cu 

pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor 

prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii” 

 

 

 


