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Către:  Prim ministru 

Domnul Florin Vasile Cîțu 

De la: Alexandra Huțu, deputat PSD  

 

INTERPELARE 

 

Obiectul interpelării: Asigurarea resurselor financiare pentru plata facturilor restante ale 

Consiliilor Județene pentru transportul elevilor și continuarea finanțării transportului elevilor 

după data de 05 noiembrie 2020.   

 

Domnule Prim-Ministru,  

 

De la începutul anului școlar, mai exact din data de 14 septembrie 2020, și până în data de 4 noiembrie 

2020, Consiliile Judeţene s-au aflat în imposibilitatea de a identifica sursa legală de finanțare pentru plata 

transportului elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.  

 

Acest fapt s-a datorat prevederilor art. 68 din OUG nr. 70/2020, care statuează că „Resursele financiare 

necesare acoperirii compensației datorate din bugetul județului pentru asigurarea transportului elevilor, 

potrivit art. 105 alin. 2 lit. ee) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe 

județe și municipiul București, prin anexa la legile bugetare anuale.” Această anexă la care face trimitere 

textul ordonanței de urgență NU EXISTĂ!  

 

Din cauza acestei norme, care nu a fost corelată la momentul redactării și intrării în vigoare cu legislația 

incidentă în materie, Consiliile Județene au început să înregistreze datorii semnificative față de operatorii 

de transport. 

 

La nivelul Consiliului Județean Botoșani, suma datorată se ridică la 565730,65 lei pentru cele 45 de zile 

cuprinse în intervalul 14 septembrie-04 noiembrie 2020. Cei 23 de operatori economici de la nivelul 

județului Botoșani care au asigurat transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de 

domiciliu și care au emis facturile fiscale conform prevederilor HG nr. 435/2020, deservesc un număr de 

4499 de elevi. Menționez și faptul că, datoriile Consiliului Județean Botoșani, dar și ale celorlalte 

Consilii Județene, se vor transforma în arierate în cel mai scurt timp, fapt care va genera probleme 

financiare în gestionarea tuturor activităților de la nivel local, nu doar în domeniul educației. 

 

Mai mult decât atât, în data de 5 noiembrie 2020, art. 84, art. 104 și art. 105 din Legea nr. 1/2011 au fost 

modificate, iar cheltuielile cu transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu au 

fost trecute de la finanțarea complementară, la finanțarea de bază. Fiind clasificate astfel, aceste 

cheltuieli trebuiau cuprinse în Legea bugetului de stat, însă nu v-ați preocupat nici de acest aspect la 

redactarea bugetului. Împreună cu colegii mei parlamentari ai PSD din județul Botoșani, am depus un 

amendament la textul de lege, în vederea evitării unei situații ridicole și aberante, dar după cum bine știți, 

acest amendament nu a fost votat de parlamentarii Coaliției de Dreapta, la fel ca celelalte amendamente 

pentru continuarea investițiilor din comunitățile botoșănene. 

 

Având în vedere cele explicate anterior, vă solicit respectuos, să-mi comunicați următoarele: 

 

1. Care este soluția identificată de Guvernul pe care îl conduceți în ceea ce privește posibilitatea 

legală pentru Consiliile Judeţene de a efectua plățile restante către operatorii economici care au 

asigurat transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, pentru perioada 

14 septembrie-04 noiembrie 2020?  
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2. Care este sursa de finanțare și care este baza legală prin care Guvernul pe care îl conduceți 

asigură gratuitatea transportului elevilor, date fiind modificările legislative în vigoare de la data 

de 5 noiembrie 2020, precum și faptul că sumele cu această destinație nu sunt evidențiate în 

Anexa 5 la Legea bugetului de stat?  

 

3. De ce proiectul de Ordonanță de Urgență prin care se dorește clarificarea unor aspecte referitoare 

la transportul elevilor, a fost pus în dezbatere de abia pe data de 3 martie și de ce Guvernul 

întârzie să vină cu niște decizii ferme în această privință? 

 

Vă mulțumesc. 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

 

Cu deosebită stimă, 

Deputat Alexandra Huțu 




