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PROTECT HOTĂRARE Nit
privind aprobarea rectifie ării bugetului de venituri i eheltuieli al
Spitalului Judetean de UrgentA Slobozia, pe anull 2021
Consiliul Judetean Ialomita,
Avănd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. ().0 /40/0942 -A/ din .A4 e.2021 al Pre ş edintelui Consiliului
Judetean lalomita,
Exarninănd:
- Nota de fundamentare nr. R I 10567 din 16.08.2021 a Spitalului Jude ţean de Urge*
Slobozia privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2021;
Hotărărea nr, 13 din 17.08.2021 a Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean de
Urgentă" Slobozia de avizare a rectific ării bugetului de venituri şi eheltuieli al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slobozia, pc anul 2021,
Raportul de specialitate nr..204,W20V-Pdin 44 of .2021 al Direetiei Buget Finante;
- Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei pentru munc ă, sănătate,
asistentă social ă şi familie,
In. conformitate Cu
- prevederile Hot ărarii Consiliului Jude ţean Ialomita nr. 71 din 27,04.2021 privind
aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului Jude ţean de Urgent ă Slobozia, pe anul
2021, cu modificările şi completă rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, cu modific ătile şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) ş i attn. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 atm. (1) lit. b) ş i lit. d), aim. (5) lit. c) şi art. 191 aim. (6) lit. b) din
Ordonanţa de urgent ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 196 aim. (1) lit. a) Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare,
:

HOTĂRĂ$TE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli at Spitalului Jude ţean de
Urgentă Slobozia, pe anul 2021, pe sectiuni, capitole, subeapitole, titluri, articole i alineate, la
venituri in sumă de 136.607,00 mu i lei, la cheltuieli în sum ă de 144.247,00 mu i lei, Cu un deficit
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de 7.640 5 00 mil lei, deficit cc va fi acoperit din excedentul anului anterior, potrivit anexei care
face parte integrant ă din prezenta hot ărare.

Art.2 Se imputemice şte Direeţia uget Finante din eadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Ialomita si Spitalul Judetean de Urgen ţă Slobozia s ă introducă modificările
completările in structura bugetului de venituri şi eheltuieli al Spitalului Judetean de Urgent ă
Slobozia şi in programul de investitii publice al acestuia, pe anul 2021.

Art.3 Prevederile prezentei hot ărari vor fi aduse la indeplinire de c ătre Spitalul Judetean
de Urgenţă Slobozia, punerea in aplicare fund asigurat ă de managerul unităţii sanitare.
Art.4 Prezenta hotărăre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cuno ştintă publică.
Art.5 Prin. grija Secretarului General al Jude ţului Ialomita, prezenta hot ărăre va fi
comunicată, spre ducere la indeplinire, Direc ţiei Buget Finante din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Jude ţean Ialomiţa i Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, şi, spre
ştiintă, Institutiei Prefectului - Jude ţul Ialomita, urmand a ft publicat ă pe site-ul Consiliului
Judetean Ialomi ţa, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului".

PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat
Seeretarul General al Judetului Ialomita
Adrian — Robert IONESCU
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ANEXA
LA HOTĂRIREA NR.
/
.08.2021
privind aprobarea rectificArii bugetuIul de venituri 0 cheItuieli al Spitalului Judetean de UrgentA Slob ozia,
pe anul 2021
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I BUGETUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTĂ SLOBOZIA

TOTAL.VEN:11:t RI

:135,932110

c 75,00

1.30:007,110

VENITUR - ,S.EC: '1U.NEA DE FLJN,CTJONAR11:::

131.334,00

500,00

131.8300,

.

30.10.05.30 Alte venituri din concesiuni şi inchirieri de care institutiile publice
33.10.08 Veni uri din prestări de servicii
33.10.21 Venituri din contractele ineheiate cu casele de asigur ări sociale de sănă ate
33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de s ănătate public ă din sume
alocate de la bugetul de stat
33.10.32 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicin ă legală
36.10.50 /kite venituri
37.10.03 Vărsăminte din sectiunea de funetionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local
43.10.10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul s ănătătii
43.10.33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de s ănătate
penny aCoperirea cre şterilor salariale
43.10.40 Sume alocate pentru stimulentul de rise
-:
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.
.
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37.10.04 Vărsăminte din sectiunea de functionare
39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
42.10.70 Subventii de la bugetul de stat care institutii publice linantate partial sau
integral din venituri proprii necesare sustinerii derul ării proiectelor finantate din fonduri
externe ncrarnbursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de pmgrarnare 2014-2020
43.10.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul s ănătătii
43.10.16.01 Sume din bugetul de stat c ătre bugetele locale pentru finantarea aparaturii
medicale şi echipamentelor de comunicatii in urgent ă in sănătate
48.10.01.02 Sume primite in contul pl ătilor efectuate in anii anteriori

22,00
2.406,00
54.057,00

22,00
2.406,00
54.057,00

22.094,00
2.700,00
1,00

22.094,00
2.700,00
1,00

-955,00

-955,00

3.500,00

500,00

47.056,00
453,00
4.548,00

4.000,00
47.056,00
453,00

17.5,00

4.73,00

955,00
7,00

955,00
7,00

122,00

122,00

2.550,00

175,00

659,00
305,00

2.725,00
659,00
305,00
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.138i974,00

500,00

139.474,00

Parngraf 66.1Q:06.0 I Spit* generale
Atli col/Alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.01.05 Sporuri penny conditii de mimed
10.01.11 Fond aferent pl ătii cu ora
10.01.17 Indemnizatii de hran ă
10.01.29 Stimulentul de rise
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munc ă
20.01.01 Fumituri de birou
20.01.02 Materiale pentru cur ătenie
20.01.03 rneălzit, iluminat şi forp. motrică
20.01.04 Ap ă, canal şi salubritate
20.01.05 Carburanti şi lubrifianti
20.01.06 Piese de schimb

138.974,00

500,00

139.474,00

65.567,00
20.087,00
4.822,00
3.148,00
453,00
2.223,00
199,00

65.567,00
20.087,00
4.822,00
3.148,00

151,00

1.759,00
500,00
201,00
1.007,00

-160,00
-50,00

453,00
2.223,00
199,00
151,00
1.599,00
450,00
201,00
1.007,00

Nr.

Denumirea indicatorilor
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20.01.07 Transport
20.01.08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, intemet
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional
20.01.30 /kite bunuri şi servicii pentru intrelinere şi funcţionare
.
20.02 Reparatii curente
20.03.01 Hran ă pentru oameni
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.04,03 Reactivi
20.04.04 Dezinfectanti
20.05.01 Uniforme şi echipament
20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.06.01 Deplas ări interne, deta şări, transfer ări
20.09 Materiale de laborator
20.11 Carti, publicatii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregătire profesional ă
20.14 Protectia muneii
20.25 Cheltulell judiciare şi extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
20.30.01 Reclama si publicitate
20.30.04 Chirii
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
59.17 Desp ăgubiri civile
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap netncadrate
85,01.01 Pl ăti efectuate in anii preeedenti şi recuperate in anul curent in seetiunea de
funcţionare a bugetului local

-

Program
actual
2
622,00
88,00
1.877,00
6.109,00
1.124,00
853,00
11.281,00
5.306,00
7.383,94
1.133,00
8,00
12,00
742,00
157,00
1.078,00
31,00
70,00
103,00
10,00
200,00
52,00
280,00
138,00
308,00
587,00

Influente

Program
rectificat
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4

405,00
-100,00
70,00

100,00

622,00
88,00
1.877,00
6.505,00
1.024,00
923,00
11.281,00
5.306,00
7.383,94
1.133,00
8,00
12,00
842,00
157,00
1.078,00
31,00
70,00
103,00
10,00
200,00
52,00
515,00
138,00
308,00
587,00

235,00

-686,94

-686,94
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Articol/Alineat
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
Sterilizator cu abur si formaldehidă
&exile de apă pentru dializă renală
Incubator transport neonatal
Microscop operator si diagnostic ORL
Turn ORL cu accesorii
Turn artroscopie genunchi Cu accesorii
Aparat de radiologie fix cu bra; mobil
Osteodensitometru whole body
Aparat de purificat acrid
Masi" radiantă resuscitare nou-ndsculi
Incubator deschis standard
Incubator deschis tip masă reanimare
Ecograf cu 3 sonde
Monitor funcfii vitale cu monitorizare PICCO
Monitor funclii vitale
Electrocardiograf 12 canale si masă mobilă
Centrală telefbnic ă digitakt
Microtom
Aparat de colorare lame
Hotel filtru chimic
Microscop operator oftalmologie
Sistem de purificare a aerului AIRPURA cu filtru uv si filtru hepa
Microscop LEICA
Lamp ăfrontală de consultafil ORL
WISC IV scală de inteligenfă Wechsher pentru copii
Server rack-abil cu licenjă Microsoft Windows Server 2019

-169g
. ,00

11500

3.789,00
72,00
57,00
28,00
10,00
50,00
49,00
100,00
18,00
4,00
75,00
112,00
150,00
310,00
85,00
210,00
75,00
50,00
70,00
180,00
35,00
450,00
75,00
48,00
15,00
6,00
10,00

0,00

7.. 640/ 00

545,00

15,00
-50,00

-450,00

4

1. 00

3.789,00
72,00
602,00
28,00
10,00
50,00
49,00
100,00
18,00
4,00
75,00
112,00
150,00
310,00
85,00
210,00
90,00
0,00
70,00
180,00
35,00
0,00
75,00
48,00
15,00
6,00
10,00
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Denumirea IndicatorlIor
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Laser Shower Twin
Elevator
Impedansmetru
Aspirator chirurgical
Aparat automat pentru cit/re VSH
Microscop binocular cu cameră
Nebulizator
Audiometru
Lamp ă fototerapie en led tiv
Stoc ător apa caldă 2000'
Bale apă (plită electrică)
Consolă de perete
Lavoar apă sterilă
Blender pentru amestec 02 cu aer atmos eric
Kinetec
Combin ă HiTop
Tecar
Ecograf neonatal cu 3 sonde
Analizor automat de gaze sanguine
Autoutilitară transport pacienti dializă
Incubator hibrid inchis-deschis si pentru transport intraspitalicesc

40,00
9,00
30,00
30,00
20,00
18,00
9,00
30,00
48,00
37,00
5,00
54,00
9,00
12,00
25,00
65,00
45,00
155,00
60,00
100,00
482,00

Analizor automat de gazometrie sanguină,electroliti,metaboliti şi co-oxitnetrie
Videogastroscop HDTV/NBI jlexibil Olympus
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809,00
24,00
11,00

L

20,00
36,00
300,00
24,00
24,00
9,00
6,00
125,00
70,00
30,00
130,00
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40,00
9,00
30,00
30,00
20,00
18 00
9,00
30,00
48,00
37,00
5,00
54,00
9,00
12,00
25,00
65,00
45 00
155,00
0,00
100,00
482,00
,

40,00

75,00
87,00

71.01.03 Mobilier, aparaturA birotid 0 alte active corporate
Pat mobil tip Striker urge*
Container sanitar
Aparat portabil pentru detectie scăpări vaccutn, aer comprirnat si gaze industriale
Senzor detectie oxigen
Sistem pontaj biometric
Masă ginecologică electrică
Pat ginecologic
Extindere sistem supraveghere video
Test international ADOS pentru autism
Banc de lucru cu hotă
Target hidraulică
Targă
Container

Influente

75,00
87,00
175,00

175,00

984,00
24,00
11,00
20,00
36,00
300,00
24,00
24,00
9,00
6,00
125,00
70,00
30,00
305,00

0.00
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REFERAT DE APROBARE
ăr
ă
re
privind
aprobarea rectific ării bugetului de veniturl i cheltuieli al
la prolectul de hot
Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slobozia, pe anul 2021

Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii se propune aprobarea rectific ării bugetului de
venituri şi cheltuieli at Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2021,
Prin Nota de fundamentare nr. R 1 10567 din 16.08.2021 Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slobozia îşi intemeiază rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, prin raportare la
sursele de finantare i eheltuielile prognozate pentru asigurarea funetionalit ăţii unităţii spitaliceşti in
vederea asigurării servieiilor medicale.
Majorarea bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia
intervine ea urmare a demarării lucrărilor de execuţie a proiectelor "Modemizarea i dotarea incintei
elădirii Spitalului Jude ţean de Urgentă Slobozia", "Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgentă Slobozia" şi "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului
din cadrul Spitalului Judeţean de Urge* Slobozia", fapt cc a cieterminat relocarea spa ţillor Cu
destinatie administrativ ă, precum şi a blocului alimentar.
Sursele de finantare, euantumul acestora i cheltuielile Sc regăsesc detaliate in raportul
Directiei Buget Finante şi in anexa la proiectul de hotărare, pe surse i destinatii potrivit normelor
specifice domeniului şi conform propunerii Spitalului Judetean de Urgenţă Slobozia.
Avand in vedere prevederile art. 19 aim. (2) din Legea or. 273/2006 privind finan ţele publice
locale, cu modificările i completările ulterioare, coroborat cu dispozi ţiile art. 173 alin. (1) lit. b) şi
lit, d), aim. (5) lit. e) şi art. 191 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgentă a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul adnainistrativ, cu modific ările şi completările ulterioare, constatand c ă sunt
indeplinite condiţiile de necesitate si oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomi ţa aprobarea
hotărdrii in forma si continutul prezentate in proiect.

PREKDINTE,
MARIAN PAVEL
Redact at,
Novae Ramona Florentina

Consillul J(IdeteOn lalomita

1111110111
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RAPORT
privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Spitalului Judeţean de Urge* Slobozia, pc anul 2021

Prin proieetul de hotărăre prezentat spre analiz ă şi aprobare, Spitalul Jude ţean de Urgentă
Slobozia propune Consiliului Judeţean Ialomiţa rectificarea bugetului propriu pe anul 2021, sus ţinută
prin Nota de fundamentare nr. R1 10567 din 16.08.2021, constănd in următoarele:
fffik la partea de venituri, intervin modificări de surse dc finantare, in cuantum de +675,00 mu i lei,
după cum urmează:
subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul

•

sănătăţii: +500,00 mu i lei;
subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul

•

sănătăţii: +175,00 mu i lei;
44

la partea de eheltuieli, in unna actualizării surselor de fmanţare, intervin major ări de credite
bugetare in cuantam de +675,00 mu lei, după cum urmează:
• majorarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu suma de +500,00 mu i lei;
• majorarea cheltuielilor cu active nefinanciare cu suma de +175,00 mui lei.

Maj orarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenţă Slobozia este
determinată de activitatea de relocare a spaţiilor Cu destinaţie administrativă, precum şi relocarea
blocului alimentar, ca urmare a demarării lucrărilor de executie a proiectelor " Modernizarea i dotarea
incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgentă Slobozia", " Construirea Blocului Operator din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia" i " Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din
eadrul Spitalului Judetean de Urgenţă Slobozia".
Influentele propuse sunt prezentate i detaliate prin nota de fundamentare invocat ă.
Rectifiearea adoptat ă va fi operată in bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,
influentele urmănd a fi intro duse in anexa privind bugetul general consolidat.

Director executiv,
Mihaela Moroianu

Conan ui Judete a' n lalomita
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Consilier,
AC-7•
Diana AlexandrariZ
, a

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
SPITALUL JUDETEAN D URGENTA SLOBOZIA
' StrDecebal, NO, Slob o zia, Wei Ialarnita
Cod postal 920013 •
Telef on_ 0245-212130. Fax 0243-254657
EnaiI spitaislobozie@ginail.com
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CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Alaturat va inaintam documentatia referitoare la
rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Judetean de Urgenta Slobozia pentru anul 2021,in vederea
includerii acestuia pe ordinea de zi a sedintei ordinare a
Consiliului Judetean Ialomita,

Consillul J'tdete'Onialomita

1 1 1 1 1 1 141111111111
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CONSILIUL DE ADMINISTRATE Al_ SPITALULUI JUDETEAN DE URGENT Ă SLOBOZIA

HOTARAREA
NR. 13 DIN 17.08.2021

Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia ,
numit prin Hotă rgrea Consiliului Judetean lalomita nr. 181/17.11.2020 privind
transferul managementului asistentei medicale din cadrul Spitalului Judetean

de Urgent ă Slobozia intrunit in sedinta in data de mai sus ,
Tn conformitate cu :
-

Legea contabilit ătii nr. 82/1991 republicat ă ;

Art. 186 alin.9 lit.a ş i art/191 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul să n ă t ătii ;
-

Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale ;

-

Normele Metodologice

de intocmire

ş i depunere

a

situatiilor

financiare aprobate prin Ordinul 494/2021 ,

HOTAR Ă STE:

Art. 1

Avizează rectificarea BVC al

Spitalului Judetean de Urgentă

Slobozia aferent anului 2021.

Art. 2 Prezenta hot ă rSre va fi push' in aplicare prin grija ş ef serviciului
financiar contabilitate ;

Art. 3

Hotă rasrea va fi comunicat ă Consiliului Judetean lalomita

şi

Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia , prin intermediul secretariatului SJU
Slobozia .
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3.
NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
PENTRU ANUL 2021

Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia este o institutie publica Cu paturi, de
interes judetean, Cu persdnalitate juridica, care functioneaza in baza Legii nr. 95 /
2006-legea privind reforma in domeniul sanatatii si a Legii nr. 273/2006- legea
privind fmantele publicc locale.
Fundamentarea, in vederea sustinerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a
avut in vedere functiile pe care acest instrument, si in cazul Spitalului Judetean de
Urgenta Slobozia, trebuie sa le indeplineasca si anurne : functia de previziune,
functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului
financiar al spitalului.
Spitalul Judetean de Urgenta isi desfasoara activitatea cu un numar de 510
paturi (450 paturi in contract cu CAS Ialomita in sistem DRG, 23 paturi pentru
cronici Si 37 paturi de Terapie Acuti.), repartizate pe 10 sectii si 14 compartimente,
precum si 30 paturi spitalizare de zi.
Bugetul de venituri si cheltuieli a fost intocmit in ideea unei administrari cat
tnai eficiente a resurselor de care dispune Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia.
In elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli s-a tinut seama de prevederile
urmatoarelor acte legislative:
• Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata cu completarile Si modificarile
ulterioare;
• Legea nr. 273 / 2006 Legea privind finantele publice locale;
• Legea nr. 95 / 2006 - Legea privind reforma in domeniul sanatatii;
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SUPLIMENTARE VENITUR1 675 mu i lei

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente
din domeniul sanatatii 500 mu i lei

I.

Avand in vedere ca incep lucarile de executie a proiectelor
"Modernizarea si dotarea incintei eladirii principale" si "Construirea blocului
operator drz cadrul SJU Slobozia", trebuie relocate spatiile cu destinatie
administrativa precum si blocul alimentar. Aceste relocari genereaza costuri
s-uplimentare care nu au fost prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli al
spitalului. Drept urmare au fost solicitate subventii din bugetul local, in valoare
de 500 mu i lei, pentru acoperirea acestor cheltuieli.

IL

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii 175 mu i lei

Tot ca urmare a derularii proiectelor mentionate anterior se impune
achizitia unor containere, destinate depozitarii bunurilor aflate in spatiile ce
trebuiesc relocate, suma solicitata din subventii de la bugetul local fund de 175
mu i lei.
Pe ansamblu situatia veniturilor se prezinta astfel
mu i lei
Nr.
Cit

Buget
aprobat

Denum ire Indicator

1.

Venituri din contracte inch. cu CAS IL

2.

Venituri din contracte inch. Cu DSP IL

3

Rectificare

Buget total

54.057

54.057

22.094

22.094
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Venituri din contracte
Minovici
Venituri Proprii

inch. cu
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Inst. Mina

Subventii de la bugetul local ptr
finantarea chelt. curente din.
dom.
sanatatii
Subventii de la bugetul local ptr
finantarea ohelt. de capital din dom.
sanatatii
Subventii din bugetul FNUASS ptr.
acoperirea cresterilor salariale
Sume alocate pentru stimulentul de risc
din FNUASS
Valorificari
Subventii de la bugetul de stet pentru
derularea proiectelor finantate din FEN
Sume primite de la UE in contul platilor
efectuate in anii aneriori
Sume din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finanarea aparaturii
medicale

Critatii

Nicd-

2,700

2.700

2,429

2.429

3.500

500

4.000

2.550

175

2.725

47.056

47.056

453

453

7

7

122

122

305

305

659

659

135.932

SUPLIMENTARE CHELTUIELI

676

136.607

675 miHei

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anui 2021 s-au avut in
vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea Ce priveste elaborarea
bugetelului de venituri Si cheltuieli , precum si faptul ca aceste cheltuieli sa fie efectuate in
conditii de maxima eficienta si in deplina concordanta cu necesitatile spitalului.

Suplimentarea cheltuielilor detaliate pe titluri se prezinta astfel :
•
•
•
•
•

0 mil lei
Cheltuieli de personal
Titlul I
500
mil lei
Bunuri si servicii
Titlul II
0 mu i lei
Alte cheltuieli
Titlul X
Titlul XVII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
175 mu i lei
Titlul XH Active nefinanciare
675 mu i lei

TOTAL

4
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TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 500 mu i lei se repartizeaza astfel

Art. 20.01 Bunuri si servicii 195 mui lei — se detaliaza pe alineate astfel :
•

•
•

Alin. 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica = -160 mu i lei, in urma analizei
executiei bugetare a reiesit faptul ca au fost inregistrate economii, datorate in
principal relocarii ambulatoriului de specialitate in incinta spitalului ;
Alin. 20.01.04 Apa, canal si salubritate= -50 mu i lei economii realizate in
cadrul acestei categorii de cheltuieli;
Alin. 20.01.30 Alte bunuri Si servicii pentru intretinere Si functionare = 405
mu i lei suma este necesara pentru relocarea echipamentelor radiologice din
amplasamentele actuale in noile locatii( pentru pastrarea garantiei
echipamenelor este necesar ca aceste servicii sa fie executate de firnie
specializate), precum si pentru mutarea centralei telefonice, relocarea
serverului, reconfigurarea retelei informatice pentru asigurarea conectivitatii la
programele informatice .

Art. 20.02 Reparatii curente - 100 mui lei
•

Diminuarea este posibila intrucat valoarea lucrarilor realizate, atat pentru
relocarea cabinetelor de specialitate din ambulatoriu in incinta spitalului cat si a
Dispensarului TBC intr-o alta locatie, au fost mai mici decat valoarea devizelor
estimative.

Art. 20.03 Hrana 70 mii lei
•

Alin. 20.03.01 Hrana pentru oameni suplimentare cu 70 mu i lei. Blocul
alimentar al spitalului se va reloca in incinta Liceului Mihai Eminescu, astfel
unitatea noastra trebuie sa asigure si hrana elevilor aflati in internatul unitatii
scolare.

Art. 20.05 Obecte de inventar 100 mui lei
•

Alin. 20.05.30 Alte oblecte de inventar suma 100 mu i lei este necesara pentru
achizitia de cutii cu tavite, cutii pentru casolete si carucioare destinate
transportului hranei, din noul spatiu al blocului alimentar pe sectille spitalului,
transport care trebuie sa respecte toate normele igienico-sanitare in vigoare.

Art. 20.30 Alto cheltuieli 235 . mii tel

5
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•

Alin. 20.30.04 MIMI 235 mu i lei. In conditiile derularii proiectelor mentionate
anterior se impune inchirierea a 4 containere din care: 2 bucati pentru
depozitarea lenjeriilor, 1 pentru relocarea centralei telefonice si a serverului si 1
pentru depozitarea deseurilor infectioase. Astfel pana la finele anului este
necesara sunna de 45 mil lei. Tototdata, pentru relocarea structurii TESA si a
unor cabinete medicale, este necesara inchirierea unor spatii in suprafata de cca
1000 nnp, care necesita pana la finele anului suma de aproximativ 190 mu i lei.

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCARE 175 MII LEI

• Alin. 71.01.02 Masini, echipamente Si miji. de transport 0 mu i lei
1. Statie de apa pentru dializa renala (1 buc) se suplinnenteaza valoarea
existenta in lista de investitii cu surna de 545 mu i lei, din care contributia
Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia 45 mu i lei si contributia Consiliului
Judetean lalomita 500 mu i lei. Acest echipament trebuia achizitionat din
fonduri de la Ministerul Sanatatii cu cofinantare de la Consiliul Judetean.
Intrucat, pana la aceasta data, Ministerul Sanatatii nu a alocat fonduri, iar
dotarea statiei de . hemodializa este absolut necesara vom renunta la
obiectivele enumerate mai jos:
2. Centrala telefonica digitala (1 buc) -50 mui lei
3. Microscop operator oftalmologie (1 buc) -450 mii lei
4. Analizor automat de gaze sanguine (1 buc) -60 mii lei (din venituri proprii)
5. Electrocardiogrf 12 canale si masa mobile (1 buc) 15 mii lei (din venituri
proprii) este necesar in sectia RMFB pentru monitorizarea pacientilor cu
afectiuni cardiovasculare.

• Alin. 71.01.03 IVIobilier, aparatura birotica si alto active corporale 175 mu i lei
1. Container (7 buc) 175 mui /el Aceste echipamente sunt necesare pentru
depozitarea arhivei si a bunurilor aflate in spatiile destinate personalului
TESA si care nu pot fi transportate in totalitate in locatia care va fi
inchiriata.

Pe ansamblu situatia cheltuielilor se prezinta astfel

mii lei
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5

Buget
aprobat

Denum i re Indicator

Cheltuieli de personal
.
.Bunuri si servicii
Alte cheituieli
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent
Cheituieli de capital
6

96.300
42.465,94
895
-686,94
4.598

Buget total

Roctificare

500

175

,

96.300
42,965,94
895 .
-686,94
4.773
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143.572

TOTAL

144.247

675

Cheltuielile sunt mai mad decat veniturile cu disponibilul existent in contul de
Trezorerie in valoare de 7.640 mii lei, suma ce reprezinta excedentul anilor precedenti.
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