PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență
Buzău

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.9907/08.07.2020;
- raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău înregistrat
la nr.9908/08.07.2020;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.119/30 iulie
2010 pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a
managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de
Urgentă Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.30/2020 pentru
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al
Spitalului Judeţean de Urgență Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.51/2020 pentru
rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al
Spitalului Judeţean de Urgență Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.80/2020 pentru
rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.______/2020
pentru rectificarea a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe
anul 2020;
- adresa nr.14008/08.07.2020 a Spitalului Județean de Urgență
Buzău înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.9909/
08.07.2020;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1043/2020 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al spitalului public;

-

prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor
autorităților administrației publice și pentru modificarea art. 151
alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019,
În temeiul art.173 alin.(1) lit. „b”, alin.(3) lit. „a” și art.182 alin.(1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului
Judeţean de Urgență Buzău este alcătuit din secțiunea de funcționare şi
secțiunea de dezvoltare.
(2). Bugetul secțiunii de funcţionare cuprinde veniturile
necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor
stabilite prin lege şi cheltuielile curente respective. Deficitul secțiunii de
funcționare în sumă de 3.177.000 lei se finanțează din excedentul anilor
precedenți.
(3). Bugetul secțiunii de dezvoltare cuprinde veniturile
necesare finanţării cheltuielilor de capital și cheltuielile de capital respective.
Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 205.000 lei se finanțează din
excedentul anilor precedenți.
(4). Fondul de dezvoltare pentru anul 2020 al Spitalului
Judeţean de Urgență Buzău se stabilește în sumă de 285.000 lei și este
cuprins în bugetul secțiunii de dezvoltare.
Art.3. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor
Publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module
care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de
raportare Forexebug, în vederea asigurării unei bune execuţii a secțiunii de
funcționare a bugetului pe anul 2020, se împuterniceşte Preşedintele
Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în bugetul de venituri şi
cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău, aprobat conform art.1, la
propunerea conducerii Spitalului Judeţean de Urgență Buzău.
Art.4. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Spitalul
Judeţean de Urgenţă Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
prezentei hotărâri Instituție Prefectului - Județul Buzău, instituției publice
nominalizate, altor instituții interesate, precum și publicarea acesteia pe
site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BUZAU
PE ANUL 2020
INDICATORI

PROGRAM
ACTUALIZAT

ANEXA

LEI
PROGRAM
RECTIFICAT

INFLUENTE
(+/-)

TOTAL

TOTAL VENITURI (A.1 + B.1)
TOTAL CHELTUIELI (A.2 + B.2)
din care:
A. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
A.1. VENITURI (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)
din care:
a)Venituri proprii (30.10.05/33.10.50/)
b) Contracte incheiate cu casa de sanatate
33.10.21
c)Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
33.10.30/33.10.32
d)Subventii pentru acoperirea cresterilor salariale
43.10.33
e) Alte venituri
f)Subventii din bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (CJ)
43.10.10
g) Sume alocate pt stimulentul de risc (43.10.40)

205,240,500
208,622,500

2,880,000
2,880,000

208,120,500
211,502,500

203,444,500

0

203,444,500

3,080,000

3,080,000

91,200,000

91,200,000

34,600,000
70,800,000

34,600,000
70,800,000

3,200,000

3,200,000

600,000

600,000

420,500

420,500

-456,000

-456,000

h) Venituri din dobanzi
i) Donatii si sponsorizari (37.01)
j) Vărsăminte din Sectiunea Funcţionare pentru
finantare Sectiunea Dezvoltare cu semnul (-)
A.2. CHELTUIELI - ( a+b+c+d)
din care:
a) cheltuieli de personal
b) bunuri si servicii
c) Sume aferente persoanelor cu handicap (59.40)
B. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
B.1. VENITURI (a+b+c+d)
din care:
a) Varsaminte din Sectiunea Functionare
b) Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.01
c)Subventii de la bugetul de stat catre inst publice
finantate partial din venituri propii (42.70)
d) Subventii pentru investitii 43.10.14
B.2. CHELTUIELI
din care:
cheltuieli de capital proprii
DEFICIT* SF=3.177.000/SD=205.000
* Deficitul va fi finantat din excedentul anilor precedenti

206,621,500

0

206,621,500

145,600,000

145,600,000

60,021,500

60,021,500

1,000,000
1,796,000
1,796,000

2,880,000
2,880,000

1,000,000
4,676,000
4,676,000

456,000

456,000

40,000

40,000

1,300,000
2,001,000

2,880,000
2,880,000

4,180,000
4,881,000

2,001,000
-3,382,000

2,880,000
0

4,881,000
-3,382,000

Contrasemneaza
Director economic executiv
Ec.Liviu Ciolan

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
NR. 9907/08.07.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului
Judeţean de Urgență Buzău

Proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău, a fost
iniţiat în baza adresei nr.14008/08.07.2020, întocmită de Spitalul Județean
de

Urgență

Buzău

și

înregistrată

la

Consiliul

Județean

Buzău

sub

nr.9909/08.07.2020, prin care solicită majorarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2020 cu suma de 2.880.000 lei, sumă transmisă de
Ministerul Sănătății prin adresa nr.NT4244/01.07.2020 pentru aparatură și
echipamente medicale, astfel:
-

la venituri se majorează indicatorul 43.10.14 “Subvenţii din
bugetele locale pentru finanţarea

cheltuielilor de capital din

domeniul sănătăţii ”;
-

la cheltuieli se majorează Titlul 71-cheltuieli de capital, alineat
71.01.02 “Masini, echipamente și mijloace de transport”.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere
și aprobare proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

PREŞEDINTE
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.9908/08.07.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului
Judeţean de Urgență Buzău
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată următoarele:
 respectă prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.119/30
iulie 2010 pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a
managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de
Urgență Buzău;
 respectă prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1043/2020
privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al spitalului public;
 respectă prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.32/2011;
 respectă

prevederile

Legii

nr.273/2006

privind

finanţele

publice

locale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere cele prezentate mai sus, susținem adoptarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Liviu Mihail Ciolan

