
coNsrLruL JUDETEAN BUzAU

HOTAR.ARE
pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri 9i

cheltuieli pe anul 2oL7 al spitalului Jude$ean de urgentS
BuzEu

Consiliul Judelean Buz5u;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a

nr .t57721 L6.Lt.20t7 ;

hot516re;
- rapoarteie comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu

anexate la hot5r6re;
- prevederile Hotb16rii Consiliului Judelean BuzEu nr.tt9/30 iulie 2010

pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a

managementului asistenlei medicale pentru Spitalul Judetean de

Urgentd Buzbu;
- prerederile HotbrSrii Consiliului Judelean Buzbu nr.68/2017 pentru

aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 20L7 al Spitalului

Judelean de Urgen[5 Buzbu;
- prevederile noiSrdrii Consiliului Judelean Buzdu nr.9B/20t7 pentru

rectificarea I a bugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2017 al

Spitalului Judelean de Urgen!5 Buz5u;
- prevederile Hot[16rii Coniiliului judelean BuzEu nr.272/2017 privind

rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judelului Buzbu pe anul

20L7;
- Dispozifia pregedintelui nr.705 din 26.L0.20t7 privind modificarea

prevederilor unor alineate in cadrul aceloragi titluri 9i c.apitole ale

bugetului de venituri 9i cheltuieli propriu al Judefului BuzEu aprobat
pe anul 20t7;

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sEnbtSlii,

cu modificbrile 9i completbrile ulterioare;
- adresa Spitalului Judelean de Urgen!5 Buzbu nr. 243L3lt4.tt-20L7,

inregistrat5 la Consiliul Judelean Buz5u sub nr.L55791L5.11.20L7;
- preuLderile Legii nr.273l2006 privind finantele publice locale, cu

modificbrile 5i complet5rile ulterioare,
tn temeiul art.-91, alin.(1) lit.,,d" alin.(5), lit. ,,d",art.97, punctul 3,

art.98 gi art.115 din Legea nr.2L5|2OO1 privind administralia public5 localS,

republicatS, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprob[ rectificarea a II-a a bugetului de venituri 5i cheltuieli
pe anul 2Ot7 al Spitalului Jude[ean de Urgen!5 BuzEu, prev5zut in anexa care

face parte integrantb din prezenta hotdr6re.

ROMANIA

- raportul Direcliei economice inregistrat sub
- avizul de legalitate al Secretarului judetului

Pregedintelui Consiliului Judelean Buzdu

nr.L5773lt6.tL.20t7 ;

Buz5u dat Pe Proiectul de



Art.2.(1). Bugetul de venituri gi cheltuieli pe anul 20L7 al Spitalului

Judelean Oe 0rgen;fl BuzEu este alc5tuit din sectiunea de funclionare 5i

sectiunea de dezvoltare.- (2). Bugetul secliunii de funclionare cuprinde veniturile necesare

finanl5rii cnLttuietilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin

lege gi cheltuielile curente respective.
(3), Bugetul secliunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare

finan!5rii cheltuietilor de capital si cheltuielile de capital respective.

Art.3. pentru asigurarea unei bune execulii a bugetului pe anul 2017 se

imputernicegte pregedi-ntele Consiliului Judelean Buziu s5 opereze modificbri

in bugetul de veniluri 9i cheltuieli al Spitalului Judelean de Urgent5 Buz5u,

aproblt conform art.1, cu avizul prealabil al Comisiei de studii, prognoze

economico - sociale, buget - finan[e gi administrarea domeniului public ai

privat al judelului a Consiliului Judelean BuzEu, la propunerea conducerii

Spitalului Judelean de Urgent5 Buz5u.

Art.4. Se valideazb Dispozifia Pregedintelui nr. 705/26. 10.20t7'

Art.5. Rectificarea definitiv5 se va face pe baza executiei la 31.t2.20L7
gi se va prezenta Consiliului judelean spre aprobare in cursul trimestrului I
2018.

Art.6. Direclia economic5 a Consiliului Judelean BuzEu 9i Spitalul

Jude[ean de Urgeng[ BuzEu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotb16 ri.

Art.7. Secretarul judelului BuzEu va asigura aducerea la cunogtintd
public6 a hot5rSrii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judetean
'guz5u gi in Monitorul oficial al judelului, precum gi comunicarea acesteia

Instituliei prefectului jude!ului Buzbu gi autoritSlilor gi institutiilor publice

interesate.

M IIHAI.LAU RE NTIU GAVRILA
Nr'275 aa'- 5
BUzAu ,27 NoTEMBRTE 2oL7 4==-

Hotirdrea a fost adoptati cu 3O voturi ,,pentrri',' voturi ,,impotrivd",
- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti.

(Domnul consilier judelean Zoican Adrian nu participE la vot fiind sub incidenta

irt. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr.215l20Ol).

PETRE

NEAZA f _.ULUI BUZAU,



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
BUGETUL DE VENITURI SI CHEL]'UIELI AL

SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BUZAU
PE ANUL 2017

ANEXA
/, HcN n,r. i+c/eoil

AL VENITURT (A.1 + B.1)
'AL GHELTUIELI (A.2 + 8.2)

. VENITURI (a+b+c+d+e+f+h)

30. I 0.05/33. 1 0.50/39. 1 0.01

33.10.21

)Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
. 1 0.30/33.'1 0.31/33. 1 0.32

pentru acoperirea cresterilor salariale
3.10.33

ii din bugetele locale pentru finantarea
lor curente din domeniul sanatatii (CJ)

) Virsdminte din Sectiunea Fu
Sectiunea Dezvoltare cu semnul (-)

TUIELI - ( a+b+c)

care:

ituri din valorificarea unor bunuri 39.'1

) Subventii pentru investitii 43.10.14

n excedentul anilor
Contrasemneaza i

Director economic executiv \ ^
Ec.Liviu Ciolan \ 

- 
.^\ \:,4=-" \



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

NR. L57721L6.LL.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re pentru rectificarea a II-a a

al Spitaluluibugetului de venituri gi cheltuieli pe anul 2OL7
Judelean de Urgenli Buziu

proiectul de hot}rdre a fost iniliat in baza adresei Spitalului Judetean de

Urgen![ Buzbu nr.243L3l14.tL.2O17 inregistrat6 la Consiliul Judetean BuzEu

sub nr.15579/15.tt.2OL7, prin care solicitS sprijin financiar Tn sumE de

200.000 lei pentru plata chiriilor stabilite pentru medici 9i a unor utilitSli.

Au fost preluate 9i influenlele aprobate prin Dispozilia Pregedintelui

nr.705 din 26.10.20L7 privind modificarea prevederilor unor alineate in

cadrul aceloragi tiiluri 9i capitole ale bugetului de venituri gi cheltuieli propriu

al Judelului Buzbu aprobat pe anul 20t7.

Av6nd tn vedere cele prezentate mai sus, vE supunem spre dezbatere 5i

aprobare proiectul de hot516re privind rectificarea a II-a a bugetului de

venituri gi cheltuieli al Spitalului Judelean de Urgent5 BuzEu pe anul 2017.

PRE9EDINTE

PETRE-EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr.15773116. t L.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotfirfire pentru rectificarea I a bugetului

de venituri gi cheltuieli pe anul 20L7 al Spitalului
Judelean de Urgenti Buziu

Analizdnd proiectul de hot5rare iniliat se constat5 cE respect5

urmdtoarele:

- prevederile Hotbrfirii Consiliului Jucle[ean Buz5u nr.Lt9l30 iulie 2010

pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a

managementului asistenlei medicale pentru Spitalul Judetean de

Urgent5 Buz5u;

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sEnStatii,

astfel cum a fost modificat5 5i completatb prin OUG nr.32/20LL;

- respectfi prevederile Legii nr.27312006 privind finan[ele publice

locale cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, sustinem adoptarea

proiectului de hot5rare in forma prezentatS.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan "1
<rr+'c


