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                                      Către, 

MINISTERUL  DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI  

- Bucureşti -  
 
 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 561/2009 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 
elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente în vederea 
adoptării/aprobării, alăturat vă înaintăm: 

 
 Proiectul de hotărâre privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi alocarea din 

Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2022, a sumei de 1.529.692 lei, în bugetul Comunei Sâncel, pentru 
”Reabilitare Școală gimnazială Ion Pop Reteganul” ;  

 
 Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre; 

 

  Acte justificative privind valoarea investiției. 
 
 

 
 
 

           Prefectul judeţului Alba,                                                    Președintele  
             Nicolae ALBU                                                          Consiliului Județean Alba, 

                                                                                                     Ion DUMITREL 

  
 
 
 



 

 

G U V E R N U L  R O M Â N I E I 
 

 

 
 
 

HOTĂRÂRE 

 
privind suplimentarea bugetului comunei Sâncel, judeţul Alba, pe anul 2022, 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 
      În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. 

 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

      ART. 1 
      Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 cu suma de 1.529.692 lei, din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 şi 
alocarea acesteia în bugetul Comunei Sâncel, pentru ”Reabilitare Școală Gimnazială Ion 
Pop Reteganul” din localitatea Sâncel. 

 
      ART. 2 
 Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate 

cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art.1. 
 

      ART. 3 
            Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările 
corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2022. 

 
 
 

PRIM – MINISTRU 
 

NICOLAE IONEL CIUCĂ 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

                                                                                      Secţiunea 1 
Titlul prezentului act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2022, pentru comuna Sâncel 

                                                                                   Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale          În  data de  29 octombrie 2020 la Școala  de la Sâncel s-a   produs 

un incendiu în urma căruia acoperișul clădirii a fost distrus în totalitate 
precum și tavanul de la etajul clădirii. 
 În Școala gimnazială ”Ion Pop Reteganul” Sâncel iși desfășoară 

activitatea un număr  22 cadre didactice,  iar cursurile școlii sunt 
frecventate de un număr de 170 elevi în ciclul primar si gimnazial. 
Cladirea Scolii gimnaziale ”Ion Pop Reteganul ” Sâncel este structurată pe  

parter si etaj, fiind amenajate un număr de 9 sali de clasă, din care la 
parter sunt amenajate  4 săli de clasa pentru ciclul primar, directiunea, 
sala profesorilor, secretariat si contabilitate , iar la etaj sunt amenjate 5 

săli de clasă pentru ciclul gimnazial, biblioteca, sala pentru material 
didactic si arhivă, holuri de acces. 
 Scoala gimnazială ”Ion Pop Reteganul ” Sâncel a fost construită in 

anul 1964 iar pe parcursul timpului au avut loc mai multe lucrări de 
reabilitare. În anul 2006 s-au montat geamuri termopan, acoperișul vechi 
a fost înlocuit cu acoperiș din  tiglă metalică si a fost montată o centrală 

termică pe gaz. 
 In anul 2018 au avut loc lucrări de amenajare în interiorul clădirii , a 
fost schimbată pardoseala si s-a montat parchet melaminat si de 

asemenea s-a reabilitat fatada clădirii prin izolare termică. 
 În timpul incendiului care s-a produs în data de 29. oct. 2020, a ars   
și a fost distrusă în totalitate o suprafață de cca 650 mp de acoperis, 

tavanele și mobilierul din sălile de clasă de la etajul clădirii. Au fost 
distruse în totalitate 20 calculatoarele, un laptop, un videoproiector , 18 
scaune, 10 mese de calculator, 9 dulapuri, 9 tablete, cartedrele, pachete 

cu rechizite, toate aflate în sala de informatică. 
 De asemena sistemul video al școlii a fost distrus în totalitate în 
urma intrervenției pompierilor, din cauza cantitații mari de apă folosită la 
stingerea incendiului a fost distrusă pardoseala din parchet melaminat a  

sălilor de clasă situate la etajul clădirii, a fost distrus sistemul de încălzire 
centrală de la etaj, asta însemnând caloriferele și conductele  din sălile de 
clasă de la etaj. 

 Incendiul s-a produs din cauza unui scurt circuit la instalația electrică 
a clădirii  care și aceasta va trebui înlocuită în  totalitate, în toată clădirea. 
 In urma intervenției pompierilor, după stingerea incendiului a fost 

înocmit un proces  verbal și  au fost luate  măsuri urgente cum sunt: 
-mutarea elevilor din clasa pregătitoare  la Grădinița din localitatea 

Sâncel unde s-a amenajat o sală potrivită pentru desfășurarea activității 



școlare; 
- la Școala ”Timotei Cipariu ” din localitatea apartinătoare Pănade , 

care dispune de un număr de 4 săli de clasă, s-au igienizat toate spațiile  
iar elevii de la Școala Sâncel au fost transferați în această locație, elevii 
fiind nevoiți să-si  desfăsoare  activitatea în  2 schimburi, clasele primare 

de dimineață  iar clasele gimnaziale după amiază; 
- a fost mutat tot mobilierul funcțional de la școala Sâncel la școala 

Pănade pentru ca activitatea să se desfașoare în bune condiții. 

 Măsurile luate  pot fi menținute pe termen scurt, pe termen lung 
acestea vor duce la o  serie de disfuncționalități în procesul educațional, 
elevii școlii provin din cele trei sate componente ale comunei și școala 

dispune de un singur microbz  școlar iar transportul elevilor din cele 3 
sate componente durează destul de mult  fiind nevoie de mai multe 
curse, întrucât și preșcolarii sunt aduși din cele trei sate la Grădinița de la 

Sâncel, care  este unitate  cu  program prelungit. 
 Prin Raportul de expertiză tehnică  nr.2750/2020 s-a  făcut o 
evaluare a pagubelor înregistrate  și s-a propus  executarea de lucrări de 

reabilitare și modernizare a clădirii. În luna noiembrie am primit avizul  
structurii de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Alba pentru 
autorizarea lucrărilor de desființare a  acoperișului  și tavanului clădirii , 

fiind emisă autorizarea de construie pentru aceste lucrări și pentru 
lucrările de protejare a pereților și tavanului de la parter care pe timpul 
iernii, urmare a condițiilor meterorologice specifice anotimpului rece, risca  
să se degradeze foarte mult. 

 A fost contactată o firmă de proiectare pentru reabilitarea Școlii 
Gimnaziale ”Ion Pop Reteganul” Sâncel, și pentru aducerea  acesteia în 
starea inițială, devizul general total fiind de 1.529.692 lei , din care: 

 - șarpantă                       - 509.320 lei 
 - finisaje interioare și exterioare       - 315.945 lei 
 - instalații electrice   - 291.550 lei 

  - instalații termice   - 341.477 lei 
  - alte lucrări                                       71.400 lei 
Pentru  aducerea la standarele funcționale mai  sunt necesare 

următoarele dotari, care vor fi suportate din bugetul comunei: 
- instalație supraveghere    audio-video;    
-instalatie pentru detectia  si  stingerea incendiilor;   

-grupuri  sanitare de interior pentru elevi si profesori;  
-instalatie hidranti  de interior;    
-mobilier  pentru sălile de clasă;     

-iluminat de sigurantă. 
 

În susținerea acestei solicitări atașăm la prezenta, fotografii ale 

clădirii Școlii gimnaziale Sâncel precum și devizele de lucrări pe obiective , 
precum și Raportul de expertiză tehnică. 

       
  



2.Schimbări preconizate Lipsa fondurilor necesare pentru finalizarea proiectului de investiții 
afectează în mod considerabil atat procesul educațional cât și copii si 

familiile acestora. 
În acest scop am iniţiat proiectul de Hotărâre a Guvernului, pe care 

vă rugăm să-l avizaţi favorabil. 

       Având în vedere prevederile art. 258 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, vă rugăm să sprijiniți comuna Sâncel în obținerea 
unei finanțări din Fondul de Rezervă Bugetară a Guvernului, necesar 

finalizării acestui obiectiv de investiție majoră, important atât pe plan 
local, județean sau chiar național.  

 

3. Alte informaţii  Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative Nu este cazul. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului  Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  
atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
MII LEI 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 
     (i) impozit pe profit 
     (ii) impozit pe venit 

b) bugetele locale: 

     (i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

     (i) contribuţii de asigurări 

 
 
 
 

     

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta: 
    (i) cheltuieli de personal 
    (ii) transferuri 
b) bugetul FNUAS, din care: 

 
 

     



(i)bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

a) buget de stat 
b) bugete locale 

 
 
 
-  1.529.692,00 
+ 1.529.692,00 

     

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6.Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor  bugetare 
a) de la bugetul de stat 

      

7. Alte informaţii 

 

Proiectul de act normativ nu generează influențe financiare 

având în vedere că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului este parte a bugetului general consolidat 

 

Secţiunea a 5-a 
     Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.  Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
 

a. Acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act normativ; 

 
b. Acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii; 

 

 
 
 

a) Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 

 
b) Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea prezentului act 
normativ cu legislația comunitară în 
cazul actelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 



 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi organisme 

implicate 

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în care activitatea 
acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care actul normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul. 
 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 
1.Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării actului normativ 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 

alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de 

acte normative, precum și a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

561/2009. 

2.Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării actului normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Nu este cazul. 

3.Alte informaţii Nu este cazul. 



                                                                            
                                                                           Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de 
către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau 

locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul. 

2.Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale din Județul Alba, pe care îl supunem 
Guvernului spre aprobare. 
 
  Prefectul județului Alba,                                                                 Președintele Consiliului Județean A lba, 
        NICOLAE ALBU                                                                                            ION DUMITREL 
 
 

 

 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII,  

LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI, 

ATTILA - ZOLTAN  CSEKE 
 
 

 
 
 

AVIZ FAVORABIL, 
MINISTRUL FINANȚELOR 

ADRIAN CÂCIU  
 

 

   
 


