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IISSME 
privind aprobarea modelului de contract de management administrativ 

financiar pentru unità%ile de Invaamânt de pe raza oraului ComAnefli. 

Consiliul Local al oraului Comanefli, judetul Bacau Intrunit in edinta 
ordinara din data de 27.02.2017; 

Avánd in vedere 
- Referatul nr. 21452/08.02.2017, intocmit de seful Serviciului Administraçie 
Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orau1ui 
Comaneti; 
- Expunerea de motive nr.21452/B/08.02.2017 a Primarului Orau1ui Comaneti; 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

In confonnitate cu prevederile: 
- art. 257, aIm (3) i art. 106, din Legea nr. 1/2011 a educatiei na;ionale cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 36, aIm. (6), Iit.a), punctul 1, a! art. 45, aIm. (1), al art. 
48 aIm. (2) precum si a! art. 115 aIm. (1), lit. b) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile i completãrile 
ulterioare, adopta urmätoarea: 

Art.!. Consiliul Local Comanesti 	aproba modelul de contract de 
management administrativ financiar pentru unitatile de Invã;ãmânt dc pe raza 
orau1ui Comanesti, conform anexci care face partc integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarâre se va comunica la Institutia Prefectului - Judetul 
Bacau precum i: Primarului Orau1ui Comaneti, Directiei Economice, unita;ilor 
de InvAtämânt publice cu personalitate juridica de pe raza orau1ui Comnefli, 
serviciilor si compartimentelor interesate din cadrul UAT Orau1 Comaneti. 
pentru ducere la Indeplinire. 

Presedmnte de sedintà 
	

Contrasemneaza 
ConsiDer local, 	 Secretar ora, 

opãrtoc Teofil Cristin1ç 
	

jurist Daniela Chirila 

Nr. 	 0(

Data, 27.02.2017 



ANEXA LA H.C.L. NR. IT,  127.02.2017 

Contract de management administrativ-tinanciar 

Nr. 	 I 

1. Päflhle contractante 

1. Domnul/Doamna ...........in calitate de primar al oraului Comaneti, ales in functie  Ia data de 
reprezentând orauI Comanesti, Cu sediul In str. CiobAnu, nr. 2, 

2. Domnul/Doamna ...........domiciliat/domiciliatä in ........... str ........... nr ........... . 
bi ............ SC ............ ap ..... . ..... .judelul BacAu, cetalean roman, având actul de 
identitate ..........seria ..........nr............CNP ...........eliberat de ...........in 
calitate de director Ia ........... Cu sediul in ........... str ........... n. ............ judetul 

tel ...... ...... numit in funcie prin Decizia nr. 1083 din 21.12.2016, conform art. 258 aliri. 
(8) din Legea educaiei naçionale nr. 1/2011, Cu rnodiflcarile $i completarile ulterioare 

II. Obiectul contractulni 

ObieCtul prezentului contract de management administrativ- tinanciar II constituie organizarea, 
conducerea si administrarea unitãii de invalãmant ...........precum i gestionarea patrinioniului, 
conducerea executivã a gestionãrii patrimoniului $i a mijloacelor materiale i bãneti ale acesteia, pe 
baza obiectivelor i indicatorilor de performana, prevãzuti in anexa care face parte integrantã din 
prezentul contract, in scopul asigurãrii serviciilor educa;ionale, in conforniitate cu prevederile legale In 
vigoare. 

III. Durata contractului 

Prezentul contract se incheie pe o perioada determinata de 4 am, Incepând Cu data emiterii de câtre 
inspectorul coIar general a deciziei de numire in functie. 

IV. Atributiile, drepturile i obligaiiIe directorului 

A. Atribu(iile directorului unitâ(ii de invãtAmânt sunt prevãzute in regulamentul de organizare i 
functionare a unitaiIor de invã(arnânt preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului. 

B. Drepturile 5i obligaçiile generale ale directorului decurg din: 

a) Legea nr. 1/2011, cu modificarile 5i completarile ulterioare; 

b) regulamentul de organizare 5i func(ionare  a unitatilor de invãtãmint preuniversitar aprobat prin ordin 
al rninistruluj educa(iei nationale  5i cercetärii stiintifice; 

c) actele normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale; 

d) dispozi(iile emise de primarul oraului Comaneti; 

e) deciziile emise de inspectorul co1ar general. 

C. Drepturile i ob1igaii1e directorului: 

1. este reprezentantul legal at unitäii de invããmãnt 5i realizeaza conducerea executivã a acesteia; 

2. incheie Si räspunde de actelejuridice semnate in numele $1 pe seama unitãtii de invã(ämãnt; 

3. semneazã, daca este cazul, parteneriate cu agenii econornici pentru asigurarea instruirii practice a 
dcvi br; 
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4. este ordonatorut de credite at unitä(ii de inväãmãnt; 

5. In exercitarea func(iei  de ordonator de credite, in conformitate cu prevederile art. 22 din Legea in-. 
500/2002 privind tinantele publice, cu moditicarile i completarile ulierioare, coroborate cu cele ale an. 
23 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodiflcarile i cornpletarile utterioare, 
are obligaia de a angaja i de a utiliza creditele bugetare nurnai in timita prevederilor i destinaçiilor 
aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea unitA;ii i cu respectarea dispoziiilor legate; 

6. in calitate de ordonator de credite, directorul raspunde de: 

a) elaborarea si  fundamentarea proiectului de buget propriu; 

b) urmarirea modului de realizare a veniturilor; 

c) angajarea, lichidarea i ordonan(area cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate i a 
veniturilor bugetare posibil de incasat; 

d) integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea unitätii de Invãtãmânt pe care o 
Conduce; 	 - 

e) organizarea i linerea Ia zi a eontabilitätii $i prezentarea la termen a situaiilor tinanciare asupra 
situatiei patrimoniului allat in adminiscrare i a executiei  bugetare; 

I) organizarea sistenmlui de monitorizare a prograrnului de achiziii publice 5i a programului de 
investitii publice; 

g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenji acestora; 

h) organizarea i tinerea La zi a evidentei patrimoniutui, conform prevederilor legate; 

I) atte atribuii stabitite de dispoziii1e legate. 

7. In indeplinirea atribu(iitor, directorul are urmatoarele obligaii: 

a) sä elaboreze i sã supunã spre aprobare consitiului de administralie proiectul de buget at unita(ii, 
intocmit cu identificarea tuturor categoriitor de venituri i cheltuieli, finantate din bugetul local i/sau de 
la bugetul de stat; 

h) sä transmitã, In timp util, ordonatorului principal de credite proiectut de buget, insotit  de notele de 
flindamentare a cheltuielitor; 

c) sä se incadreze in bugetul aprobat at unitMii de invatamänt; 

d) sã se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, en respectarea prevederilor legate; 

e) sä soticite deschiderea in timp util a creditelor bugetare, precuin i suplimentarea fondurilor alocate, 
indiferent de sursa de finantare, daca au aparut cheltuieli neprevãzute la momentul elaborarii proiectutui 
de buget; 

t) sä solicite suplimentarea fondurilor atoeate initial, indiferent de sursa de finan(are,  Cu prilejul 
rectificarilor bugetare, in vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri si cheltuieli deficitare; 

g) sã raspunda de realizarea, utilizarea, pãstrarea, completarea 5i modernizarea bazei materiale a unitãtii 
de invãtãmânt; 

h) sã nu angajeze cheltuieli, daca flu este asigurata sursa de finantare. 

8. In domeniul managementului administrativ directorul are urmätoarele obligaii: 
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a) sã realizeze evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situatiilor 
financiare referitoare Ia patrimoniu i administrarea bazel didactico- materiale a unitatilor de 
invããmãnt, in conformitate cu prevederile 1egislaiei In vigoare; 

b) sã numeascã conlisia de inventariere, in vederea inventarierii bunurilor aflate In proprietatea sau in 
administrarea unitA(ii de invãtârnãnt; 

c) sã supunâ aprobarii consiliului dc adrninistraie, Ia propunerea motivatâ a coin partimentelor de 
specialitate, vizatä pentru control linanciar preventiv modificarile care se opereazâ in listele cc cuprind 
bunurile aflate In proprietatea unitätii de invAtãmãnt 5i care sunt administrate de cAtre consiliul de 
admi nistra(i e; 

d) sã supunà aprobarii consiliului de administratie inchirierea bunurilor care sunt temporar disponibile 
care fac parte din baza didactico-materiala a unitailor de mnvä;ämänt. 

V. Drepturile primanilui orauIui Comäneti 

1. Are dreptul de a verifica modul de administrate a bunurilor din domeniul public al unitätii 
administrativ-teritoriale, respectiv terenuri i clädiri in care i5i desfàoara activitatea unitatea de 
invãtamãnt 5i care sunt in administrarea consiliului de administratie al unitãtii. 

2. Are dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin bugetul local, pentru unitatea de 
Invããmãnt, i de a verifica modul de utilizare a fonduriloralocate de In bugetul local. 

VI. ObligaiiIe primarului oraului Comanefli 

1. Asigura, potrivit competene1or, condiçiile necesare bunel funcionãri a unitätii de invãtãmânt 

2. Solicitã, cu prilejul elaborarii proiectului de buget al unitätii administrativ-teritoriale, directorului 
unitatii de invatamãnt sä transmitã proiectul de buget al unitãtii, intocmit cu identificarea tuturor 
categoriilor de venituri i cheltuieli, finantate din bugetul local i/sau de la bugetul de stat. 

3. Verifica dacã proiectul de buget, transmis de unitatea de invããmânt, este intocmit cu respectarea 
prevederilor legale in materie, jar in cazul in care se constatä erori in modul de elaborare, II restituie 
pentru refacere. 

4. Impreunã cu consiliul local asigurã conditiile si fondurile necesare pentru implernentarea i 
respectarea normelor de sAnãtate 5i securitate in muncà 5i pentru asigurarea securitAtii copiilor/elevilor 

a personalului in perimetrul unitatii. 

5. Asigura, impreunã cu consiliul local, cheltuielile pentru intreçinerea 5i funcionarea imobilelor in care 
15i desfoara activitatea unitatea de invatarnânt, precurn i cheltuicli dc natura investitiilor, potrivit 
dispoziiilor art. Ill aIm. (2')din Lcgea or. 1/2011. cu modificarilci cornpletarileulterioare. 

6. Asigura, impreunä cu consiliul local, dupã repartizarea surnelor defalcate de la bugetul de stat 5i 
adoptarea bugetului local, deschiderea la timp a creditelor bugetare, pentru unitatea de invâãmãnt, 5i, in 
limita posibilitatilor, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri $i 
cheltuieli. 

7. AsigurA, impreunA cu consiliul local, din veniturile proprii ale bugetului local, fonduri ca finantare 
complementara, precum 5i ca participare la finantarea de bazä a unitatii de invãtAmânt preuniversitar de 
stat. 

8. Acorda granturi unitajii de invããmant, pe baza unei metodologii proprii, ca finançare suplimentara, 
pe baza de contract incheiat intre unitatea colara 5i finanator. 

VII. Räspunderea pãrtilor 
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1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzãtoare a obligaiilor prevãzute in prezentul 
contract, partile raspund potrivit Iegii. 

2. Directorul raspunde disciplinar i/sau patrimonial pentru daunele produse prin once act al su contrar 
intereselor invãtãmãntu!ui sau prin acte de gestiune defectuoasa. 

3. In cazu! In care sunt indicil privind sãvãrirea unei infractiuni in legatura cu executarea contractului, 
sãvflrirea unor fapte de corupie sau a unor fapte cc atenteazà la bunele moravuri, vor fi sesizate 
organcle competente. 

Viii. Modiflearea eontraetului 

Prezentul contract de management administrativ-financiar se suspendä unmare a suspendarii contractului 
de management educational incheiat Intre directorul unitätii de invA;ãmânt i inspectorul coIar general 
al judetului Bacau. 

LX. Incetarea eontraetu!ui 

Prezentul contract inceteazä: 

1. la data IncetArii contractu!ui de management educational dintre director i inspectorul coIar general 
at Inspectoratu!ui Scolar at Judejului BacAu; 

2. la expirarea penioadei pentru care a fost incheiat; 

3. pentru nerespectarea cu vinovatie a obligaii!or contractuale, precum i pentru sävãrirea unei fapte de 
natura abalerilor disciplinare sau de natura celor care angajeazã räspundere patrirnonialã, civita sau 
penala, dupa caz; 

4. prin renuntarea managenului la contract, cu respectarea terrnenului de preaviz pentru funqii de 
conducere; 

5. prin acordul pArtilor; 

6. in cazul reorganizärii administrativ-teritoriale/restructurarii retelei colare. 

X. Litigil 

Litigiile izvorãte din incheierea, executarea, modificarea, incetarea prezentului contract, nerezolvate pe 
cale amiabila, sunt de competenta instantelorjudecatoresti de contencios administrativ. 

Xi. Dispoziii finale 

I. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispoziii1e Legil nr. 1/2011, cu modificanile i 
comp!etärile ulterioare, 5i a prevedenilor din Regulamentul de organizare i funcionare a unitaçilor de 
invãtarnflnt preuniversitar, aprobat prin Ordinul rninistrutui educatiei rationale nr. 5079/2016. 

2. Finançarea de bazä i finanarea complementara se reatizeaza pe baza prezentului contract de 
management administrativ-tinanciar, conform art. 106 din Legea nr. 1/2011, cu modificârilc si 
comptetari!e ulterioare. 

Prima r, 	 Director, 
Ec. Viorel MIRON 
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ANEXAIa contractul de management administrativ-financiar ur. 	I 
Indicatori de performantA 

1. Atingerea tintelor strategice propuse In planul de dezvoltare instituçionalâ 

2. Asigurarea calitätii actului educational 

3. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile educationale oferite de institutia de 

invãtãmãnt 

4. Asigurarea progrcsului $i a perforniantei colare pentru tiecarc bencflciar direct 

5. Prevenirea abandonulul co1ar 5i a absenteisrnului 

6. Constituirea proiectului de buget al unitãtii de invã%ãrnãnt in confbrmirate cu prevederile legale in 
vigoare, indicându-se sursele de finantare 

7. Adccvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare at unitAii de Invatãmânt 

8. Atragerea unor surse de finantare extrabugetare pe termen mediu 5i lung 

9. Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale in vigoare, pe capitole i articote bugetare 

10. Atragerea fondurilor extrabugetare i repartizarea lot conform prioritAtilor 

11. Realizarea executiei  bugetare in conformitate cu reglementarile legale 

12. Corelarea executiei bugetare cu proiectul de dezvoltare 5i cu planul anual de implementare 

13. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform prioritAtilor stabilite in proiectele i programele unitatii 
de invatãmãnt 

14. Evaluarca realizarii planului dc achiziii i at utilizarii Ibndurilor extrabugctarc 

15. Intocinirea docunientelor 5i a rapoartetor tematice curcnte i speciale cerute de inspectoratul colar, 
Ministerut Educatiei Nationale  i Cercetärii Stiintifice i autoritatile locale 

16. Intocmirea documentelor legate privind managementul financiar 

17. Arhivarea i pastrarea documentetor financiare oficiale 

18. Asigurarea de servicii (consultançä i expertizã, baza logistica, microproducie, oferirea de spaii 
pentru diverse activitãti etc.) in contrapartida pentru organizaçii sau realizarea unor activitaçi in 
parteneriat cu ONG-uri, care constituie surse alternative de finantare 

19. Asigurarea transparentei elaborärii i execuiei bugetare 

20. Asigurarea formArii specifice i a consultantei pentru personalul financiar i administrativ 

21. Fonnarea echipelor responsabile cu gestionarea resurselor financiare i a bazei materiale 

22. Acordul consitiului dc administratie privind lista proiectetor care vor fi finantate cu prioritate. 
privind dezvoltarea bazci rnatcrialc 

23. Identiticarca nevoitor de cducaic ale comunitäii locale i a posibilitaçilor de satisfacere in cadrul 
nonnativ existent 5i cu resursele disponibile, prin elaborarea curriculurnului la decizia colii (CDS) 

24. Elaborarea planui-ilorlprogramelor de dezvoltare a unitãtii co1are de Invãtamãnt pentru satisfacerea 
nevoilor proprii 5i ale comunita;ii locale 
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Contrasemneazä 
Secretar ora, 

jurist Daniela Chirila 

Presedinte de sedinta 
Corisilier local, 

Sopârtoc To 

25. Colaborarea cu autoritaçile locate alese (consiliul judeçean, consiliul local 5i primAria) in ceea cc 
privete repartizarea i utilizarea fondurilor pentru functionarea, intretinerea i repararea unitailor 
colare de inva(Amãnt 

26. Existenta parteneriatelor cu autoritatile locale, agençii economici, institu;iite nationale i regionale 

de cultura, biserica, Cu alte institutii interesate, pentru creterea adecvarii ofertei educationale a cotii ta 
cererea concretã, pentru realizarea proiectelor i programelor proprii i in vederea cre~tcrii importanei 
colii 

27. lntocrnirea rapoartelor semestriale i anuale de activitate ale unitâtii de invãtãmãnt 

28. Organizarea de Intãlniri periodice cu reprezentani ai comunitäii locale: membri in organele alese 
de conducere de Ia nivel tocal, pärin%i, oarneni de alaceri. reprczentani al hisericli i ai organiza%iilor 
culturale etc., in vederea adecvãrii ofertei educationale a unitaii de invMãrnãnt la specilicut cornunitar. 

Pri mar, 	 Director, 

Ec. Viorel MIRON 


