ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
HOTARARE
pentru stabilirea destinatiei unor sume din creditele
bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale judelului
Buzdu in bugetele anuale ale Spitalului Judetean de
Urgenti Buzdu - formd actualizati
Consiliu I Judetean
Av6 nd in vedere:

-

-

Buz;u;

expunerea de motive a pregedinteiui Consiliului ludelean BuzEu,
inregistrati la n r.7688/24. O5.2O 1B;
raportul Direcliei juridice Si administra!ie publicE localE inregistrat
la ff.7689124.05.20791
avizul de legalitate al Secretarului ludetului BuzEu dat pe proiectul

de hotd re re;
rapoartele cornisiilor de specialitate a e Consiliului judelean Buz5u
anexate la hot6rere;
prevederile Hot5rerii Consiliului Judelean Buzbu nr. gS/2074 pentJu
stabilirea destinaliei unor sume din creditele bugetare alocate din
bugetul propriu al judetutui Buz;u in bugetul Spitalului ludetean de
UrgenlS BuzEu, modificatS prin Hot;rerea Consiliului ludegean
BuzEu nr. 7a7/2014;
prevederile art. 193 alin. (1) din Leqea nr.95/2006 privind reforma
in domeniul sEnEtS!ii, republicatS, cu modificdrile Si complet;rile
u lterioa re,

in temeiut art.91, atin.(1) tit.,,d,,, atin. (5) Iit.

,,a,, pct.3 si

art, 97

din Legea nr, 275/2007 a administraliei publice locaie, republicatE,
rrodific5rile Si complerdrile uiter'oa-e,

cu

HoTARA9TEI
Art.1. Se aprobd ca sume din creditele bugetare alocate din bugetele
proprii anuale ale judetului BuzEu in bugetele anuale ale Spitalului Judelean
de UrgenlS BuzEu cu titlu ..bunuri gi servicii,,, sE fie utilizate pe;tru
sustinerea costurilor aferente contractelor de loculiune pentru locuinlele de
serviciu Si utilitSli pentru medicii nou angaja!i, in timita unui plafon de cel
mult 1000 lei,/persoanS, pentru o perioad5 de 3 ani.

Art.2. Pentru medicii sot/sotie nou angajati in spitatul Judetean de
UrgenlS Buzbu, suma men!ionatS la art. 1se acord5 numal pentru unul

dintre soli.

Art,3. Trimestrial, Spitalul J udelea n de Urgen!5 BuzSu va prezenta
documente justificative pentru utilizarea sumelor cu destina!ia stabilitE
conform a rt. 1.

Art.4. Spitalul Judetean de Urgenla BuzEu se va incadra
alocate anual ?n bugetul instituliei medicale.

Art.s,

HotErarile Consiliului Judelean Buzdu

nt. 781/2074 se abrog6.

in sumele

nr. g5/2}t4 9i

Art.6. Direclia economicS a Consiliului tudelean BuzEu Si Spitalul
Judelean de Urgen!5 Buz5u vor aduce la indeplinire prevederile- prezentei
hotE 16ri.

Art.7. Secretarul Judelului Buzbu va asigura comunicarea hot5rarii
autorit;tilor Si institu!iilor interesate precum !i publicarea pe site_ ul
Consiliu lu i Judelean BuzE u.

PRESEDINTE,

NOIL NEAGU

R(@

CONTRASEMNEAZA,
CRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA
I

Nr. 121
BUZAU,31 MAr 2018
Hotirirea a fost adoptati cu 3l voturi,,pentrui - voturi
- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti.

,,impotrivii

coNsrLruL JUDETEAN BUZiU
PRE9EDINTE

Nr.7688/ 24.O5.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectu! de hotir6re pentru stabilirea destinatiei unor
sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii
anuale ale judetului Buzdu in bugetele anuale ale Spitalului
,udetean de Urgenta Buziu - formd actualizati
Obiectul proiectului de hotSrare iniliat a fost, partiat reg lementat, pend
in prezent prin dou5 hot5rari respectiv nr. 95 9i nr. 1g1 din 2074.

Am considerat necesar sE dEm o formS actualizat5 acestor prevederi
iar elementele de noutate introduse sunt:

a) termenul de 3 ani pentru beneficiile acordate;
b) asigurarea sumelor cu desUna!ia mentionat;,

in

fiecare an, in

bugetele Spitalului Judelean de Urgentb Buz5u.

Propun adoptarea proiectului de hotSrare
iniliator.

in forma prezentat5 de

PRE9EDINTE,
PETRE

NOIL NEAGU

coNsrLruL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA 9I
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Nr.7689 /24.O5.2018

RAPORT
la proiectul de hotir6re pentru stabilirea destinatiei unor
sume din creditele bugetare alocate din bugetele propria
anuale ale judetului Buziu in bugetele anuale ale Spitalului
Judetean de Urgen!5 Buziu - formd actualizatd

Conform art. 193 din Legea nr. 95/2006, autorit;lile publice
locale pot participa la finan!area unor cheltuieli de administrare gi

funclionare/ respectiv cheltuieli de personal, bunuri 9i servicii,
investitii etc.
Ca gi tehnicS legislativS, este oportunE stabilirea unitarE
cadrului legal pentru aceste mdsuri.

DIRECTOR EXECUTTV,

MIRELA OPREA

