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din 

 

.2022a1 Comisiei economico-financiare ş i  

   

din 	.2022 al Comisiei pentru munca, s ă natate, 

PROJECT HOTAlaRE NR. 
privind aprobarea rectificeirii bugetului de venituri i cheltuieli al 

Spitalului Judetean de Urge* Slobozia, pe anul 2022 

Cons iliul Judetean 
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. /91/1Y 0201- /1  din .V4 .  .2022 al Preş edintelui Consiliului 
Judeţ ean 

Examinand: 
- Nota de fundamentare nr. R.( 7310 din 20.07.2022 a Spitalului Judetean de Urge* 

Slobozia privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2022; 
- Hotararea Consiliului de administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia 

nr. 8 din 22.07.2022 de avizare a rectificarii bugetului de venituri ş i cheltuieli al Spitalului 
Judetean de Urgentă  Slobozia, pe anul 2022, 

- Raportul de specialitate nr. 	p9,0)).—E din Pof  .2022 al Directiei Buget 
Finante; 

- Avizul nr. 	 
agricultură ; 

- Avizul nr. 	 
asistentă  socialei familie, 

In conformitate Cu.. 
- prevederile Hotă rarii Consiliului Judetean lalomita nr. 17 din 10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, pe 
anul 2022, cu modific ă rile cornpletarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma  în domeniul s ă nă tă tii, cu modificarile 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
- prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) i alin. (2) din Legea nr. 27372006 privind finantele 

pub lice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) ş i lit. d), aim. (5) lit. c) ş i art. 191 alin. (6) lit. b) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i compktarile ulterioare, 

Cod FP 07-02, ed. 2, vers. 0 



HOT Ă RA4TE: 

Art. 1 (1) Se aprobei rectificarea bugetului finantat integral/partial din venituri proprii al 
Spitcdului Judeţ ean de Urgentă  Slobozia, pe anul 2022, pe sectiuni, capitole, subcapitole, titluri, 
articole alineate, la venituri in sumei de 166.680,50 mu i lei, la cheltuieli în surnă  de 
167.234,50 mii lei, cu un deficit de 554,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului 
precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte integrantă  din prezenta hotă ră re. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 554,00 mu i lei ca sursei de 
finanţ are a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului finantat integral/partial din venituri 
proprii. 

Art. 2 Se imputerniceste Directia Buget Finante din cadrul aparcitului de specialitate al 
Consiliului Judetean Ialomita ş i Spitalul Judelean de Urgenţă  Slobozia s ă  introducă  
modific ă rile ş i complet ă rile in structura bugetului de venituri ş i cheltuieli al Spitalului Judetean 
de Urgentă  Slobozia, în programul de investitii pub lice al acestuia si in bugetul general 
consolidat, pe anul 2022. 

Art. 3 Prevederile prezentei hotă ră ri vor fi aduse la indeplinire de că tre Spitalul 
Judetean de Urgentă  Slobozia, punerea in aplicare fiind asiguratei de managerul unită tii 
sanitare. 

Art 4 Prezenta hotă reire devine obligatorie 5s1 produce efecte de la data aducerii la 
cunostinţ ei publică . 

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezentct hotă rdre va fi 
comunicată , spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Buget Finante din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a si Spitalului Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia, si, spre 
stiinţă , Instituflei Prefectului Judetul Ialomi ţa, urmă nd a fi publicată  pe site-ul Consiliului 
Judeţ ean Ialomita. 

PRE,,SEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

iSecretarul General al judo:alai Ialornita 
Adrian Robert IONESCU 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

ANEXA 
LA HOTARAREA NR. 	/ 	.07.2022 

de Urgent ă  Slobozia, 	, 

- mil lei - 

privind aprobarea rectific ă rii bugetului de venituri 0 cheltuieli al Spitalului Judetean 
pe anul 2022 

Nr. 

ext. 

Denumirea indicator!' or Program 
actual 

Influente 
Trim.Ill 

Program 
rectificat 

0  1 2 3 4 

- 

BUGETUL FINANTAT  INTEGRAL/PARTIAL DIN  VENITURI PROPRII  AL 
SPITALULUI JUDETEAN  DE  URGENTA SLOBOZIA 

TOTAL VENITURI 	 166.250;50 . 	. 439,00 , 	166.680,50 
1 
VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 146.356,50 	130,00 	146.486,50 

1 
30.10.05,30 Alte venituri din concesiuni ş i inchirieri de c ă tre institutiile publice 	 21,00 21,00 
33.10.08 Venituri din prest ă ri de servicii 	 2.819,00 2.819,00 
33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigur ă ri sociale de s ă nă tate 	54.118,00 54.118,00 
33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de s ă nă tate publicd din sume 
alocate de la bugetul de stat 	 25.931,00 25.931,00 
33.10.32 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicin ă  legal ă 	 3.000,00 3.000,00 
37.10.01 Donatii ş i sponsoriză r1 	 5,50 5,50 
37.10.03 Vă rs ă minte din sectiunea de functionare pentru :Finantarea sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local -50,00 -50,00 
43,10.10 Subventii din bugetele locale pentru fmantarea cheltuielilor curente din 
domeniul s ă ndt ă tii 6.498,00 130,00 6.628,00 
43,10.33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurdri sociale de s ănă tate 
pentru acoperirea cre ş terilor salariale 54.014,00 54.014,00 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 19.894,00 	300 00 	20.194,00 

37.10.04 Vă rsdminte din seetiunea de functionare 50,00 50,00 

42.10.70 Subventii de la bugetul de stat are institutii publice finantate partial sac 
integral din venituri proprii necesare sustinerii deruldrii proiectelor finantate din fbnduri 
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de prograrnare 2014-2020 2.099,00 2.099,00 

—143.10.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 
domeniul să n ă tă tii 2.457,00 300,00 2.757,00 
43.10.16.01 Sume din bugetul de stat cdtre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 
medicate ş i echipamentelor de comunicatii in urge*" in sdn ă tate 559,00 559,00 
48.10.01.01 Surne primite in contul pl ă tilor efectuate in anul curent 11.890,00 11.890,00 
48.10.01.02  Seine printite in contul pl ă tilor efectuate in anii anteriori 2.839,00 2.839,00 

: TOTALCHELTU1ELI ..... 	 :166.804,50 	430,00 	167.234,50:  

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 146.356 , 50 	130,00 	146.486,50 

1 	 I 
Paragraf 66.10.06.01 Spitale generale 	 146.356,50 	130,00 	146.486,50 

Articol/Alineat 
10.01,01 Salarii de bazd 74.958,00 74.958,00 
10.01.05 Spomri pentru conditii de muncd 20.940,00 20.940,00 
10.01.11 Fond aferent pl ă tii cc ora 5.098,00 5.098,00 
10.01.17 rndemnizatii de hran ă  3.153,00 3.153,00 
10.02.06 Vouchere de vacantd 1.348,00 1.348,00 
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru muncd 2.402,00 2.402,00 
20.01.01 Fumituri de birou 201,00 201,00 
20.01.02 Materiale pentru cur ă tenie 149,00 149,00 
20,01.03 inc ă lzit, iluminat ş i fortă  motric ă  2.253,00 2.253,00 
20,01.04 Apă , canal ş i salubritate 544,00 544,00 
20.01.05 Carburanti ş i lubrifianti 190,00 190,00 



Nr. 

crt. 

Denumirea indicatorlior Program 
actual 

Influente 
Trimin 

Program 
rectificat 

0  1 2 3 4 

20.01.06 Piese de schimb 886,50 886,50 
20.01.07 Transport 632,00 632,00 
20,01.08 Pos,t ă , telecomunieatii, radio, tv, internet 81,00 81,00 
20.01.09 Materiaie ş i prest ă ri de servicii cu earacter functional 2.057,00 30,00  2.087,00 
20.01.30 Aite bunuri ş i servicii pentru intretinere ş i functionare 8,929,00 100,00 9.029,00 
20.02 Reparatii curente 	 477,00 477,00 
20.03.01 Hrană  pentru oameni 	 991,00 991,00 
20.04.01 Medicamente 9.765,00 -350,00 9.415,00 
20.04.02 Materiale sanitare 4.305,00 4.305,00 
20.04.03 Reactivi 3.185,00 200,00 3.385,00 
20.04.04 Dezinfectanti 534,00 534,00 
20.05.01 Uniforme ş i echipament 12,09 12,09 
20.05.03 Lenjerie ş t accesorii de pat 10,00 10,00 
20.05.30 Alte obiecte de inventar 456,00 456,00  
20,06.01 Deplasă ri interne, deta şă ri, transfer ă ri 60,00 60,00 
20.06.02 Deplasă ri in str ă ină tate 	 0,00 0,00 
20.09 Materiale de laborator 	 646,00 646,00 
20.11 Corti, publicatii si materiale documentare 20,00 20,00 
20.12 Consultanta si expertiza 35,00 35,00 
20.13 Pregă tire profesional ă  85,00 

10,00 
85,00 

20.14 Protectia muncii 10,00 
20.25 Cheltuieli judieiare ş i extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 
intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 170,00 170,00 
20.30.01 Reclaim si publicitate 30,00 30,00 
20.30.04 Chirii 	 872,00 872,00 
20.30.30 Alto cheltuieli cu bunur] si servicii 74,00 74,00 
59.17 Desp ă gubiri civile 200,00 150,00 350,00 
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 

4 
600,00 600,00 

85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de 
funotionare a bugetului local -2,09 -2,09 

DEFICIT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 0,00 	 0,00 
I 	 i 	 I 
CHELTUIELI - SECITUNEA DE DEZVOLTARE 	 20.448,00 	300,00 	20.748,00 

Articol/Alineat L 
58.01.01 Finantarea national ă  2.099,00 2.099,00 
58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  14.729,00 14.729,00 
58.01.03 Cheltuieli neeligibile 50,00 50,00 
71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport 2.964,00 0,00 2.964,00 

150,00 Incubator deschis tip masă  de reanimare 150,00 

Incubator hibrid inchis-cleschis si pentru transport intraspitalicesc 482,00 482,00 
250,00 Autoutilitard pentru transport persoane decedate 250,00 

Autoutilitard pentru transport pacienti dializd 250,00 250,00 
Videobronhoscop interventional* 60,00 60,00 

40,00 EKG 12 canale en masa' mob/Id 40,00  
Unitate dentard Cu brate si accesorii 40,00 40,00 
Unitate  1-loiter EKG BTL 08 15,00 15,00 

44,00 Microscop trinoeular en obiectiv 20X, camera' foto si tabletd 44,00  
100,00 Microscop operator si diagnostic OK 100,00 

Turn ORL cu accesorii 500,00 500,00 

490,00 Turn artroscopie genunehl en accesoril 490,00 
450,00 Microscop operator oftalmologie 450,00 

Trusd chirurgie clasicd abdominala complexd 80,00  80,00 
Masind de cură tat cartofi 	 13,00 13,00 

71.01.03 Mobilier, aparatur ă  birotic ă  ş i alto active corporaIe 556,00 0,00 556,00 
Container sanitar 35,00 35,00 
Container &thin 191,00 191,00 
Container clublu pentru arhivd, en rafturi 124,00 124,00 

96,00 Container simplu depozitare 96,00 
Sistem de fncdizire pacient compus din pdturd si so/lea 	 27,00 27,00 



Nr. 

crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Trim.III 

Program 
rectificat 

0 1 2 3 4 

Banc de lucru pentru andocare sistem colorare automata" 4,00 4,00 
Banc de lucru pentru montare lame si etalare in mape prezent are 25,00 25,00 

37,00 
--I 

Dulap de reactivi cu aspiratie 37,00 
I 	Schimbiitor caldurci 17,00 17,00 
I 	71.01.30 Alte active fixe 50,00 300,00 350,00 

1 	Proiectare,avizare si executie racord gaze pentru central(' termicci din 
' 	Ambulatoriul din cacirul Spitalului Judetean de Urgentei Slobozia 50,00 50,00 

Executie racord energie electrical din Ambulatoriul din cadrul Spitalului Judelean 
de Urgentei Slobozia 0,00 300,00 300,00 

DEFICIT - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 554,00 	0,00 	554,00 

1 
DEFICIT - TOTAL 	 554,00 	0,00 	554,00 
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PRESEDINTE 

Slobozia - Plata RevolOei Nr. 1 

REFERAT DE APROBARE 
Ia proiectul de hotă rare privind aprobarea rectific ă rii bugetului de venituri ş i cheltuieli al 

Spitalului Judetean de Urge* Slobozia, pe anul 2022 

Prin proiectul de hoteirdre sup us dezbaterii se propune aprobarea rectifică rii bugetului 
de venituri cheltuieli al Spitalului Jude,tean de Urge* Slobozia, pe anul 2022. 

Prin Nota de fundamentare nr. R1 7310 din 20.07.2022 Spitcdul Jude ţean de Urge* 
Slobozia î ş i intemeiaz ă  rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2022, prin 
raportare la sursele de finanţare ş i cheltuielile pro gnozate pentru asigurarea funcţ ionalităţ ii 
unităţ ii spitalicesti în vederea asigură rii serviciilor rnedicale, 

Rectificarea bugetului de venituri ş i cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă  Slobozia, 
fost avizat ă  prin Hotă rdrea nr. 8 din 22.07.2022 a Consiliului de administraţ ie. 

La partea de venituri, intervin modific ă ri de surse de finanţ are, respectiv subven ţ ii din 
bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente ş i cheltuielilor de capital din domeniul 
s ă ndtăţ ii 

La partea de cheltuieli, în urma actualiză rii surselor de finanţ are, intervin majoră ri de 
credite bugetare, respectiv majorarea cheltuielilor (despeigubiri civile), majorarea chehuielilor 
cu active nefinanciare ş i dim inuarea cheltuielilor cu bunuri i servicii. 

Deficitul ce rezult ă  ca diferenţă  între veniturile planificate ş i cheltuielile necesar a fi 
efectuate va fi acoperit din excedentul inregistrat la finele anului precedent. 

Cuantumul surselor de finan ţare ş i cuantumul cheltuielilor se regă sesc detaliate în 
raportul Direcţ iei Buget Finanţe anexa la pro iectul de hotă ră re, pe surse i destinaţ ii 
potrivit normelor specifice domeniului si conform propunerii Spitalului Jude ţean de Urge* 
Slobozia. 

Av ă nd  în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finan ţ ele 
publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, coroborat cu dispoziţ iile art. 173 alin. 
(1) lit. b) si lit. d), aim. (5) lit. c) si art. 19,1 aim. (6) lit. b) din Ordonan ţ a de urgenţă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, constată nd că  sunt indeplinite condifiile de 
necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Jude man Ialomiţa aprobarea hoteireirii in forma si 
conţ inutul prezentate în proiect, 

PREYEDINTE, 
MARIANPAVE 

Redactat, 
reodoresca Gabriela Virginia 
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RAPORT 
privind aprob  area rectific ă rii bugetului de venituri ş i cheltuieli 

al Spitalului Jude ţ ean de Urgentă  Slobozia, pe anul 2022 

Prin proiectul de hotă ră re prezentat spre analiz ă  ş i aprobare, Spitalul Jude ţ ean de Urgent ă  
Slobozia propune Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a rectificarea bugetului propriu pe anul 2022, sustinut ă  prin 
Nota de fundamentare nr. R1 7310 din 20.07.2022, constând in urm ă toarele: 

-4,  la partea de venituri, intervin modific ă ri de surse de finan ţ are, in cuantum de +430,00 mu lei, 
după  cum un-nează : 
• subvenţ ii din bugetele locale pentru finan ţ area cheltuielilor curente din domeniul s ă nă t ăţ ii: 

+130,00 mu i lei; 

• subvenţ ii din bugetele locale pentru finan ţ area cheltuielilor de capital din domeniul 
să nă tă tii: +300,00 mu lei; 

la partea de cheltuieli, in urma actualiz ă rii surselor de finan ţ are, intervin major ă ri de credite 
bugetare in cuanturn de +430,00 mu i lei, dup ă  cum unneaz ă : 

• diminuarea cheltuielilor cu bunuri  i servicii cu suma de -20,00 mu i lei; 
• majorarea altor cheltuieli (desp ă gubiri civile) cu suma de +150,00 mii lei; 
• majorarea cheltuielilor  cu active nefinanciare cu suma de +300,00 mu i lei; 

Majorarea  i redistribuirea unor credite din bugetul de venituri ş i cheltuieli at Spitalului Jude ţ ean 
de Urgenţă  Slobozia sunt determinate de necesitatea finan ţă rii cheltuiehlor cu materiale i prest ă ri de 
servicii cu caracter functional alte bunuri ş i servicii pentru intre ţ inere ş i fiinctionare, reactivi, cheltuieli en 
despă gubiri civile, precum ş i execuţ ia racordului de energie cleaned din cadrul ambulatoriului, acestea 
fund determinate de lucr ă rile de reabilitare i modernizare 

Deficitul rezultat ca diferent ă  intre veniturile planificate ş i cheltuielile necesar a fi efectuate, este 
de 554,00 mu i lei, deficit cc va fi acoperit din excedentul inregistrat la finele anului precedent. 

Influentele propuse sunt prezentate i detaliate prin nota de fundamentare invocat ă . 
Rectificarea adoptat ă  va fi operat ă  in bugetul Spitalului Jude ţ ean de Urge* Slobozia, influen ţ ele 

urmând a fi introduse in bugetul general consolidat al Jude ţ ului Ialomita. 

Directqr executiv, 
Miha la Moroianu 

Consilier, 
Diana Ale nd a Laz ă r 
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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 2022,in vederea 
includerii acestuia pe ordinea de zi a sedintei ordinare a 
Consihuluj Judetean Ialomita. 

tiv 

MAN  ÁGER, 
sPi CHJ  LI IU DANIEL 
08)4 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI 

CHELTUIELI 
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 

PENTRU ANUL 2022 

Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia este o institutie publica cu paturi, de 
interes judetean, cu personalitate juridica, care funetioneaza in baza Legii nr. 95 
/ 2006-legea privind reforma in domeniul sanatatii si a Legii nr. 273/2006- legea 
privind fmantele publice locale. 

Este singurul spital de urgenta din judet care asigura permanent servicii 
medicale de tratament, cazare, igiena si hrana pentru pacientii din munieipiul 
Slobozia Si pentru cei din zonele limitrofe. 

Activitatea complexa, multidisciplinara desfasurata in spital defineste 
oferta de servicii medicale si duce la realizarea unui sistem functional si unitar 
care asigura: accesul populatiei la toate formele de asistenta medicala , unitate 
de actiune in rezolvarea problemelor de sanatate, utilizarea eficienta a 
personalului de specialitate si a mijloacelor de investigare si tratament , 
dezvoltarea si perfectionarea continua a asistentei medicale 

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 anume : functia de 

previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a 
echilibrului financiar al spitalului. 



CONSILILI IUD ETE1N TALOMITA 
SPITALUL JUDETEAN DE 11„IRCENTA SLO EOM 

Str.Decelaal, Nr.3, Slobozia,,Mdf,t falomita 
Cod posial 920013 
Teieton 0243.21.2130, Fax 0243-234657 
Email spitalsleboziahmail.com  

VTIFI rr*FeS 4-0101SM  

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 mai eficiente a resarselor 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; 

•H.G. 161/ 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului 
cadru care reglementeaza conditiiile acordarii asistentei medicate in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2016-2017 
cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• O.M.S. si al Presedintelui CNAS NR. 763/377/2016 privind aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare in anul 2016 a H. G. 161/2016; 

• O.M.S. si al presedintelui CNAS NR. 78/14/2018 ; 

Sursele de finantare ale ale S.J.U.Slobozia sunt: 

• Venituri din contractele incheiate cu CAS Ialomita; 
+ Venituri din contractele incheiate cu D.S.P. Ialomita; 
4.* Venituri din contractele incheiate cu Institutul Mina Minovici; 
+ Subventii din bugetul Fondului ational Unic de asigurari de sanatate 
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• Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 
domeniul sanatatii; 

+ Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital 
din domeniul sanatatii; 

+ Subventii de la bugetul de stat; 
• Venituri proprii; 
• Donatii si sponsorizari 
• Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari aferente eadrului financiar 2014-2020 

In prima luna a anului 2022, Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia a 
functionat in baza unui buget de venituri si cheltuieli intocmit lunar la 
nivelul a 1/12 din bugetul anului 2021, conform legislatiei in vigoare. 

Pana la aceasta data SJU Slobozia a fimctionat in baza Bugetului de 
venituri si cheltuieli aprobat in sedinta Consiliului Judetean Ialomita prin 
Hotararea nr. 17 din 10 februarie 2022, rectificat prin Hotararea nr. 100 
din 26 mai 2022. 

SUPLINIENTARE VENITURI 430 mij  lei 

I. Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente 
din domeniul sAnatAtii 130  mu i lei 

Pentru cheltuielile cu bunurile si serviciile a fost solicitata suma de 
130 mii lei, care va fi utilizata pentru procurarea de materiale sanitare Si 
electrice necesare in urma relocarii Si comasarii sectiilor, pentru care solicitam 
30 mii lei-art.20.01.09 si alte bunuri si servicii pentru care solicitam suma de 

100 mu i lei, necesare pentru a acoperi prestarile de servicii efectuate de terti 
pentru deviere conducta apa rece, deviere scurgere sterilizare si servicii montaj 

tamplarie pvc-art.20.01.30. 
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II. 	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de 
capital din domeniul sanatatii 300  mu i lei 

Tot ca urmare a derularii proiectelor "Reabilitarea, modernizarea Si  

dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Slobozia " mentionate anterior se impune "Executie racord energie 
electrica din Ambulatoriul din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Slobozia", suma solicitata din subventii de la bugetul local fiind de 300 
mii lei. 

Pe ansamblu situatia veniturilor se prezinta astfel 

mu i lei 

Nr. 
Crt. Denmire Indicator 

Bug et 
aprobat 

Rectificare Buget total 

1.  Venituri din contracte inch. cu  CAS IL 
54.118 54.118 

2.  Venituri din contracte inch. Cu DSP IL 
25.931 25.931 

3.  Venituri 	din 	contracte 	inch. 	cu 	Inst. 	Mina 
Minovici 3.000 3.000 

4.  Venituri 	din prestari de servicii 2.819 2.819 

5.  Subventii 	din 	bugetele 	locale 	ptr 
finantarea 	chelt. 	curente 	din. 	dom. 
sanatatii 

6498 130 6.628 

6.  Subventii 	din 	bugetele 	locale 	ptr 
finantarea 	chelt. 	de 	capital 	din 	dom. 
sanatatil 

2.457 300 2.757 

7.  Subventii 	din 	bugetul 	FNUASS 	ptr. 
acoperirea oresterilor salariale 

64,014 64,014 

8.  Venituri din concesiuni Si  inchirieri 21 21 

9.  Valorificari 
10, Subventil de 	la 	bugetul de stet catre 

institutii 	publice 	finantate 	partial 	sau 
2,099 2.099 
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11.  Sume primite de la UE in contul platilor 
efectuate in an 	anterior' 

2.839 2.839 

12.  Surne primite de la UE in contul platilor 
efectuate in anul curent 

11,890 11.890 

13.  Sume din bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finanarea aparaturii 
medicale 

559 559 

14.  Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de deszoltare 

-50 -50 

15.  Varsaminte din sectiunea de functionare 50 50 

16 Donatii si sponsorizari 5.5 5,5 

166.250.5 430 166.680,5 

SUPLIMENTARE CHELTUIELI 430  mu  i lei 

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2022 s-au avut 

in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea  cc  priveste 

elaborarea bugetelului de venituri si cheltuieli , precum si faptui ca aceste cheltuieli sa 

fie efectuate in conditli de maxima eficienta si in deplina concordanta cu necesitatile 

spitalului. 

Sup  limentarea cheltuielilor detaliate pe titluri se prezinta astfel : 

• Titlul I 	Cheltuieli de personal 	 0 
mu i lei 

• Titiul II 	Bunuri si servicii 	 - 20  mu i lei 
• Titlul X 	Alte cheltuieli 	 150 mil lei 

0  mu  i lei 
• Titlul XVII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 
• Titlul XII Active nefinanciare 	 300  mu i 

lei 

TOTAL 	 430  mu  i lei 

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 130  mu  i lei se repartizeaza astfel : 

Art. 20.01 Bunuri si servicii 	130 mil lei 
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Alin. 20.01.09 Materiale si prestari de servicii Cu  caracter functional = 
30  mu  i lei suma necesara pentru procurarea de materiale sanitare Si  electrice 
necesare in urnia relocarii Si  comasarii sectiilor 
Alin. 20.01.30 Alte bunuri si servicil pentru intretinere si functionare = 
100  mu  i lei suma necesara pentru a acoperi prestanie de servicii efectuate de 

terti pentru deviere conducta apa rece, deviere scurgere steritizare si servicii 
montaj tamplarie pvc 

Art. 20,04 Medicamente si materiale sanitare -150 mil lei 
Alin. 20.04.01 Medicamente = -350  mu  i lei credit* bugetare pot fi 

disponibilizate 
Alin. 20.04.03 Reactivi = 200  mu  i lei numarui testeror pentru care sunt 
necesari reactivii a crescut 

TOTAL 	 - 20 mu i lei 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 150 MII LEI 
Art.59.17 Despagubiri civile = 150  mu  i sentinte civile tichete de masa 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCARE 300 MII LEI 

• Alin. 71.01.30 Alte active fixe 300  mu  i lei 

1. "Executie racord energie electrica din Ambulatoriul din 
eadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia ", suma 
solicitata din subventii de la bugetul local fund de 300 mu i lei 

Pe ansamblu situatia cheltuielilor se prezinta astfel 
mu i lei 

Nr. 
Crt. Denumire Indicator 

Buget 
aprobat Rectificare Buget total 
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1 Cheltuieli de personal 107.899 107.899 
2 Bunuri si servicii 37659,59 -20 37.639,59 
3 Alta cheltuieli 800 150 960 
4 Proiecte cu finantare F.E.N 16.878 16.878 
5 Plat efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent -2,09 -2.09 
6 Cheltuieli de capital 3.570 300 3.870 

TOTAL  166.804,5 430 167.234,5 

Cheltuielile sunt mai man  i decat venitu  rile  cu suma de 554  mu  i lei, suma ce va fi 
utilizata din disponibilul existent in contul de Trezorerie in valoare de 9.706,64  mu i lei, 
suma ce reprezinta excedentul anilor precedenti. 

Influentele din prezenta rectificare bugetara von fi reflectate in trimestrul Ill al 
anului bugetar 2022. 

DIRECTOR HN. CONTABIL 

GORG VAN BIANCA IULIA 



CONSIUUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 

HOTARAREA 

NR. 8 DIN 22.07.2022 

Consillul de Administralle al Spitalulul Judetean de Urgent ă  Slobozia 
numit prin HotgrArea Consiliului Judetean lalomita nr. 181/17.11.2020 privind 
transferul managementului asistentel medicale din cadrul Spitalului Judetean 

de Urgenta Slobäzia, Intrunit In sedinta In data de mai sus , 

în  conformitate cu ; 

Legea cohtabilitStil nr. 82/1991 republicat4 ; 

- Art. 186 alin.9 	sl art/191 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sAnit5tli ; 
Legea nr. 273/2006 privind Finanteie publice locale ; 

Normele Metodologice de Intocmire si depunere a situatillor 

financiare aprobate prin Ordinul 494/2021 , 

HOTARA$TE: 

Art. J. Avizeaz5 rectificarea BVC  al  SpItalului Judetean de Urgent5 

Siobozia aferent anului 2022.   

Art. 2 Prezenta liotSrare va fl pus5 in aplicare prin grija sef serviciului 

financlar contabllitate ; 

Art. 3 Hot5rfirea va fi comunicati Consillului Judetean lalomita ş I 

Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia prin intermediul secretariatului SJU 

Slobozia 
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