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                                                             RO DOBÂRLĂU TEL/FAX 0267375818 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 
      Nr.19 din 04.03.2022 
 

privind aprobarea înființării unei activități finanțate integral din venituri proprii pe 

lângă Școala Gimnazială Dobârlău 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

d) art.108 si art.112 alin.(2) teza finală și alin.(9) din Legea educaiei nationale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare 

e) art.71 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu completările și modificările 

ulterioare 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism, al 

Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie 

socială și al Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățămînt, sănătate și 

familie, protecție copii, tineret și sport 

d) Adresa nr.263/2022 a Școlii Gimnaziale Dobârlău prin care se solicită înființarea sursei E-

activitate financiară din venituri proprii la Școala Gimnazială Dobârlău 

e) Avizul secretarului general al comunei nr.19/2022 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.1.(1) Se aprobă înființarea pe lângă Şcoala Gimnazială Dobârlău a unei activităţi finanţate 

integral din venituri proprii, (denumită în continuare sursa E – Chirie teren) constând în 

valorificarea prin închiriere a terenurilor agricole aflate în proprietatea privată a școlii. 

(2) Se aprobă înființarea sursei E- activități finanțate integral din venituri proprii- la Școala 

Gimnazială  Dobârlău  pentru activitatea prevăzută la alin.(1). 

Art.2 (1) Finanţarea activităţii prevăzute la art.1 alin.(1) se realizează integral din venituri proprii. 

                                                                                                                 



(2) Veniturile proprii ale activităţii se constituie din închirierea terenurilor agricole aflate în 

proprietatea  Şcolii Gimnaziale Dobârlău. 

(3) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la art.1 alin.(1) se asigură cheltuielile 

necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în  sarcina proprietarilor . 

(4)  Sumele rămase neutilizate după acoperirea din veniturile proprii a cheltuielilor prevăzute la 

alin.(3), pot servi la finanțarea cheltuielilor curente al Școlii Gimnaziale. 

Art. 3 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 alin.(1) se aprobă odată 

cu bugetul Şcolii Gimnaziale Dobârlău, conform prevederilor legale în vigoare. 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art.1 alin.(1) se întocmeşte, la 

venituri, pe surse de provenienţă, iar la cheltuieli, după natura şi destinaţia acestora, potrivit 

clasificaţiei bugetare. 

(3) Veniturile proprii nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau  suplimentară şi sunt 

utilizate conform deciziilor consiliului de administraţie. La sfârşitul anului bugetar, sumele 

necheltuite rămân în contul unităţii de învăţământ şi se reportează pentru bugetul anual următor. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Dobârlău, Director Scoala Gimnazială Dobârlău și compartimentele de specialitate. 

Art.5 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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