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Către, 

Primăria Cordun 

Compartimentul Contabilitate 

Vă transmitem următoarele date privind finanțarea Liceului Tehnologic Sfântul 

Ioan de La Salle, conform HG 136 din 14 martie 2016 cu modificările și completările 

ulterioare precum și date despre modul cum au fost cheltuite sumele primite după 

cum urmează: 

Calculul realizat pentru sumele ce vor fi primite are în vedere un număr de 166 elevi 

pe care-i avem înscriși  începând cu 1 ianuarie 2021 și care frecventează școala.  

Suma corespunzătoare pentru calculul salarial: 

166 elevi x 6319 = 1 048 954 lei 

Suma corespunzătoare pentru cheltuieli bunuri materiale și servicii: 

166 elevi x 670 lei = 111 220 lei 

TOTAL SUMĂ cuvenită: 1 160 174 lei 

Nivelul de învățământ acreditat conform OM 5550 din 26.10.2016: nivel liceal  - 

liceul tehnologic, domeniile de calificare: 

Construcții, instalații și lucrări publice – calificarea profesională: Tehnician 

desenator pentru construcții  și instalații. 

Electronică și automatizări – calificarea profesională: Tehnician operator tehnică 

de calcul. 

Numărul de elevi corespunzător nivelului acreditat:  

Domeniul Număr de elevi pe an de studiu și clase 

Clasa  IX Clasa X Clasa XI Clasa XII 

Construcții, instalații 

și lucrări publice 

22 elevi 29 elevi 11 elevi 11 elevi 

Electronică 

automatizări 

21 elevi 29 elevi 22 elevi 21 elevi 

Total: 166 elevi 43 elevi 58 elevi 33 elevi 32 elevi 
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Suma  primită de la bugetul local până în data  30.09.2021 a fost de 998 165  lei.  

luna februarie – 87 000 lei 

luna februarie  - 87 000 lei 

luna martie – 87 000 lei 

luna aprilie  - 269 000 lei 

luna mai  - 96 000 lei 

luna iunie  - 94 000 lei 

luna iulie – 93 333 lei 

luna august - 93 333 lei 

luna septembrie – 91 499 

Cheltuielile realizate din contul liceului au fost realizate după cum urmează: 

 

Luna ianuarie 2021 

Cheltuieli  decontate art. 10: 103 654 lei reprezentând plata salariilor,  a  Asigurării 

muncii și viramentele  la bugetul de stat pe luna decembrie.   

Cheltuieli decontate art. 20: 5540,27 lei reprezentând contravaloare facturilor la 

gaz, Telekom, materiale de birotică,  întreținere-curățenie. 

Luna februarie 2021 

Cheltuieli  decontate art. 10: 99 004 lei reprezentând plata salariilor,  a  Asigurării 

muncii și viramentele  la bugetul de stat pe luna ianuarie.   

Cheltuieli decontate art. 20: 7970,17 lei reprezentând contravaloare facturilor la 

gaz, Telekom, materiale de birotică,  întreținere-curățenie. 

Luna martie 2021 

Cheltuieli  decontate art. 10: 101 818 lei reprezentând plata salariilor,  a  Asigurării 

muncii și viramentele  la bugetul de stat pe luna februarie.   

Cheltuieli decontate art. 20: 6952,72 lei reprezentând contravaloare facturilor la 

gaz, Telekom, verificare hidranți,  materiale de întreținere-curățenie, dispozitiv  de 

amplificare semnal Wi-fi, materiale de birotică . 

Luna aprilie 2021 

Cheltuieli  decontate art. 10: 105 746 lei reprezentând plata salariilor,  a  Asigurării 

muncii și viramentele  la bugetul de stat pe luna martie 2021.   

Cheltuieli decontate art. 20: 4799,80 lei reprezentând contravaloare facturilor la 

gaz, Telekom. 

Luna mai 2021 

Cheltuieli  decontate art. 10: 98 566 lei reprezentând plata salariilor,  a  Asigurării 

muncii și viramentele  la bugetul de stat pe luna aprilie 2021.   

Cheltuieli decontate art. 20: 7424,32 lei reprezentând contravaloare facturilor la 

gaz, Telekom, materiale de curățenie și întreținere, verificare stingătoare. 

 



Luna iunie 2021 

Cheltuieli  decontate art. 10: 101 355 lei reprezentând plata salariilor,  a  Asigurării 

muncii și viramentele  la bugetul de stat pe luna mai 2021.   

Cheltuieli decontate art. 20:  4150 lei reprezentând contravaloare facturii Telekom, 

facturi pentru materiale de curățenie și întreținere, consumabile pentru copiator. 

 

Luna iulie 2021 

Cheltuieli  decontate art. 10: 184 808  lei reprezentând plata salariilor pe luna iunie 

și a concediilor de odihnă,  a  Asigurării muncii și viramentele  la bugetul de stat pe 

luna iunie 2021.   

Cheltuieli decontate art. 20:  3119,22 lei reprezentând contravaloare facturii 

Telekom, facturi pentru materiale de curățenie și întreținere, consumabile pentru 

imprimante, etc. 

 

Luna august 2021 

Cheltuieli  decontate art. 10: 31 750  lei reprezentând plata viramentelor  la bugetul 

de stat pe luna iulie 2021.   

Cheltuieli decontate art. 20:  656,33 lei reprezentând contravaloare facturii 

Telekom, facturi pentru materiale de birotică, poștă. 

 

Luna septembrie 2021 

Cheltuieli  decontate art. 10: 31 548  lei reprezentând plata viramentelor  la bugetul 

de stat pe luna august 2021.   

Cheltuieli decontate art. 20:  15 379 lei reprezentând contravaloare facturii 

Telekom, facturi pentru materiale de birotică, poștă. 

 

Total sume cheltuite  pe primele nouă luni ale anului 2021: 

Art. 10  -  858 249 lei   

Art. 20 –  55 991,83 lei 

Anexăm şi documentele justificative la cele menţionate mai sus: state de plată, 

ordine de plată, facturi, bonuri de casă, extrase de cont... 

 

Director, 

Iștoc Cristina 

  


