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PROJECT HOTAR Ă RE NR. 
privind aprobarea rectific ă rii bugetului de venituri cheltuieli 

Spitalului Jude ţ ean de Urgent ă  Slohozia, pe anul 2022 

Consiliul Judeţ ean Ialorniţ a, 
Av ă nd  în vedere; 

- Referatul de aprobare nr. (31(2V22-din  .22-.09.2022 al Preş edintelui Consiliului 
Judetean Ialomiţ a, 

Examincind: 
- Nota de fundamentare nr. RI 9454 din 20.09.2022 a Spitalului Juderean de Urge* 

Slobozia privind rectificarea bugetului de venituri ş i cheltuieli pentru anul 2022; 
- Hotă ră rea Consiliului de administraţ ie al Spitalului Jude ţean de Urge* Slob ozia 

nr. 	din 	.09.2022 de avizare a rectifică rii bugetului de yen/fun ş i cheltuieli al Spitalului 
Judeţ ean de Urge* Slobozia, pe anul 2022, 

- Raportul de specialitate 	 1409.2022 al Directiei Buget Finante; 
- Avizul nr. 	 din 	.09.2022 al Cornisiei economico-financiare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr. 	  din 	.09.2022 al Cornisiei pentru muncă , să nă tate, 

asistengi socială  sifarnilie, 
In conform/fate cu 
- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 17 din 10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului de venituri ş i cheltuieli al Spitalului Juderean de Urgenţă  Slobozia, pe anul 
2022, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in dorneniul să nă tăţ ii, cu modific ă rile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
preveclerile art. 19 aim. (1) lit. b) i aim. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finan ţ ele 

pub lice locale, cu modific ă rile cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile art. 173 al/n. (I) lit. b) ş i lit. d), al/n. (5) lit. c) ;s1 art. 191 al/n. (6) lit. b) din 

Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică rile ş i 
con2pletă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 al/n. (I) lit. a) Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă STE: 

Art. 1 (1) Se aprobă  rectificarea bugetului finanţ at integral/parţ ial din venituri proprii al 
Spitalului Judeţ ean de Urge* Slobozia, pe anul 2022, pe sec ţ iuni, cap/tole, subcapitole, titluri, 
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articole  i alineate, la venituri în surnă  de 166.680,50 mii lei, la cheltuieli in sumei de 
167.234,50 mii lei, cu un deficit de 554,00 mu i lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului 
precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte integrantă  din prezentct hot ă reire. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 554,00 mii lei ca 
sursă  de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului finantat integral/partial din 
venituri proprii. 

Art. 2 Se irnputerniceş te Directia Buget Finante din cadrul aparatului de spec ialitate al 
Consiliului Judetean lalomita ş i Spitalul Judeţean de Urgentă  Slobozia s ă  introducă  
modific ă rile ş i completeirile în structura bugetului de venituri ş i cheltuieli al Spitalului Judetean 
de Urgentă  Slobozict, in programul de investitli pub lice al acestuia ş i in bugetul general 
consolidat, pe anul 2022. 

Art. 3 Prevederile prezentei hotă reiri vor fi aduse la indeplinire de că tre Spitalul 
Judetean de Urgentă  Slobozia, punerea in aplicare find asigurată  de managerul unită tii 
sanitare. 

Art. 4 Prezenta hotă reire devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la 
cunostintei publică . 

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotă rcire va fi 
comunicată , spre ducere la indeplinire, Directiei Buget Finante din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Ialomiţ ci ş i Spitalului Judetean de Urge* Slobozia, ş i, spre 
ş tiinţei, Institutiei Prefectului - Judetul Ialornita, urmând a ji publicată  pe site-ul Consiliului 
Judeţ ean 

PRESEDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al judeţ ului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

Rci/Oc 
TE 
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ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

ANEXA 
LA HOTARAREA NR. 	/ 	.09.2022 

privind aprobarea rectificAril bu getului de venituri 0 cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgentrt Slobozia, 
pe anul 2022 

- mil lei - 

Nr. 

c rt. 

Denurnirea indicatorilor Program 
actual 

1 ntluente 
Program 
rectificat 

0 1 2 3 4 

I 
BUGETUL FINANTAT  INTEGRAL/PARTIAL DIN  VENITURI PROPRH  AL 

.. 

SPITALULUI JUDETEAN  DE  URGENT4 SLOBOZIA 

:TOTAL .VENJTURI : 	 ".166.68(00 '' 	0,00'; 	166,680,50' 

1 
VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 146.486,50 	0,00 	146.486,50 

30.10.05,30 Alte venituri din concesiuni si 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  asigură ri sociale de să nă tate 54.118,00 

25.931,00 

54.118,00 

25.931,00 
33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de s ă nă tate public ă  din sume 
alocate de Ia bugetul de stat 
33.10.32 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicin ă  legal ă  3.000,00 3.000,00 
37.10.01 Donatii si sponsoriz ă ri 5,50 5,50 
37.10.03 V ă rsă minte din sectiunea de functionare pentru finantarea sec ţ iunii de 
dezvoltare a bugetului local -50,00 -50,00 
43.10.10 Subvenţ ii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 
domeniul s ă nă t ăţ ii 6.628,00 6.628,00 
43.10.33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigur ă ri sociale de s ă nă tate 
pentru acoperirea cre ş teritor salariale 54.014,00 54.014,00, 

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 20.194,00 0,00 	20.194,00 

37.10.04 Vă rs ă minte din sec ţ iunea de functionare 50,00 50,00 

42.10.70 Subventii de la bugetuf de stat &Ate institutii publice finantate partial sau 
integral din venituri proprii necesare sustinerii derul ă rii proiectelor fmantate din fonduri 
exteme nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 2,099,00 2.099,00 
43.10.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 
domeniul să nă tăţ ii 2.757,00 2.757,00 

559,00 
43.10.16.01 Sume din bugetul de stat c ă tre bugetele locale pentru finan ţ area aparaturii 
medicale ş i echiparnentelor de comunica ţ ii in urge* in să nătate 559,00 
48.10.01.01 Sume primite in contul pl ă tilor efectuate in anul curent 11.890,00 11.890,00 
48.10.01.02 Sume primite in contul pl ă tilor efectuate in and anteriori 2.839,00 2.839,00 

_I 
:: TOTAL CHELTUJEU : : 	 7.234,50  

1 
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 146.486,50 	0,00 	146.486,50 

—1 

Paragraf 66.10.06.01 Spitale generate 	 146.486,50 	0,00 	146.486,50 
Articol/Alineat 

74.958,00 10,01.01 Salarii de bază  74.958,00 
10.01.05 Spomri pentru condi ţ ii de mulled 20.940,00 20.940,00 
10.01.11 Fond aferent pl ă tii cu ora 5.098,00 	 5.098,00 

3.153,00 10.01.17 Indemnizaţ ii de brand 3.153,00 
10.02.06 Vouchere de vacant ă  1.348,00 1.348,00 
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munc ă  2.402,00 2.402,00 
20.01.01 Furnituri de birou 201,00 10,00 211,00 
20.01.02 Materiale pentru cur ăţ enie 149,00 

2,253,00 
149,00 

20.01.03 inc ă lzit, iluminat ş i fort 	motric ă  60,00 2.313,00 
20.01.04 AO, canal ş i salubritate 544,00 544,00 
20.01.05 Carburanţ i ş i lubrifianţ i 190,00 190,00 



N . 

crt. 

Denunairea indicatorilor Program 
actual 

Influcn ţ e 
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 
81,00 30,00 111,00 20.01.08 Po ş tă , telecomunicatii, radio, iv, interne 

20.01.09 Materiale ş i prest ă ri de servicii Cu caracter functional 2.087,00' 	-30,00 2.057,00 
9.029,00 9.029,00 20.01.30 Mte bunuri ş i servicii pentru intretinere ş i functionare 

20.02 Reparatii curente 477,00 	-30,00 447,00 
991,00 	-154,00 837,00 20.03.01 Hran ă  pentru oameni 

9.415,00  9.415,00 20.04.01 Medicamente 
4313,00 4.305,00 	8,00 20.04.02 Materiale sanitare 

3.385,00 3.385,00 20.04.03 Reactivi 
20.04.04 Dezinfectanti 534,00 534,00 

12,09 	0,32  12,41 20.05.01 Unifonne ş i  echipament 
10,00 10,00 20.05.03 Lenjerie ş i accesorii de pat 

456,00 	-18,00 438,00 20.05.30 Alte obiecte de inventar 
60,00 60,00 20.06.01 Deplasă ri interne, deta şă ri, transfer ă n 

646,00 	30,00 676,00 20.09 Materiale de laborator 
20.11 Carti, publieatii si materiale documentare 20,00 20,00 

35,00 20.12 Consultanta si expertiza 35,00 
85,00 85,00 20.13 Pregă tire profesional ă  
10,00 10,00 20.14 Protectia  munch i 

170,00 170,00 
20.25 Cheltuieli judiciare ş i extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 
intereselor statului, potrivit dispozitiilor legate 

30,00 30,00 20.30.01 Reclama si publicitate 
872,00 	94,00 966,00 20.30.04 Chirii 

74,00 74,00 20.30.30 Alto cheltuieli cu bunuri ş i servicii 
350,00 350,00 59.17 Desp ă gubiri civile 

600,00 600,00 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 

-2,09 	-0,32 -2,41 
85.01.01 Pl ă ti efectuate in anii precedenti ş i recuperate in anul curent in sectiunea de 
functionare a bugetului local 

EFICIT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 	 0,00 	 0,00 

I 	 H 
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 20.748,00 	0,00 	20.748,00 

Articol/Alineat 
1099,00 58.01.01 Finantarea national ă  2.099,00 

14.729,00 58.01.02 Finantarea extern ă  nerambursabil ă  14.729,00, 
50,00 58.01.03 Cheltuieli neeligibile 50,00 

-172,60 2.791,40 71.01.02 Ma ş ini, echipamente ş i mijioace de transport 2.964,00 
150,00 Incubator deschis tip masă  de reanimare 150,00 
482,00 Incubator hibrid inchis-deschis ş i pentru transport intraspitalicesc 482,00 
250,00 Autoutilitară  pentru transport persoane decedate 250,00 

-146,00 104,00 Autoutilitară  pentru transport pacienti dial tai 250,00 
60,00 Videobronhoscop interventional 60,00 
40,00 EKG 12 canale en masc..' mobilă  40,00 
40,00 Unit ate dentară  en brate si accesorii 40,00 
15,00 Unitate Holier EKG BTL 08 15,00 
44,00 Microscop trinocular cu obiectiv 20X, eameră  oto si tabletă  44,00 

-100,00 0,00 Microscop operator ş i diagnostic ORL 100,00 
0,00 Turn ORL cu accesorii 500,00 -500,00 

-490,00 0,00 Turn artroscopie genunchi en accesorii 490,00 

-450,00 0,00 Microscop operator oftalmo logic 450,00 
80,00 Trusă  chirurgie clasică  abdominala compleacei 80,00 

Masină  de curdtat cartofi 13,00 13,00 

26,00 26,00 Marrnita basculantd cu mixer 0,00 
9,00 Barieră  automatif parcare poartă  0,00 9,00 

Cuptor electric 0,00 17,85 17,85 

70,00 70,00 Cornbină fizioterapie 0,00 
15,00 Electrocardiograf cu masti mobilă  0,00 15,00 
11,90 Sistem de m ă surare AT? 	 0,00 11,90 



Nr. 

crt 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

lnfluente 
Program 
rectificat 

0  1 2 3 4 

Videocolonoscop 0,00 87,00 87,00 

Masind de gatit pe gaz cu 6 arză toare 0,00 16,00 16,00 

Microscop trinoctdar 0,00 24,00 24,00 

Centrifitgă  laborator 0,00 36,00 36,00 

Aparat automat imunologie 0,00 119,00 119,00 

Apartzt automat pentru citire VSH 0,00 150,00 150,00 

Ecograf tnultidisciplinar cu Doppler vascular si sofi pentru Doppler transcranian 
si sonde pentru evaluare transeraniand 0,00 350,65 350,65 

Electroencefalograf 0,00 100,00 100,00 

Electrotniograf 0,00 120,00 120,00 

EMG/STIM portabil pentru ghidare administrare toxina botulinicci 0,00 30,00  30,00 

Spirometru 0,00 25,00 25,00 

Histoprocesor HP 300 0,00 160,00 160,00 

Holler EKG - 2 unit ă ti periferice 0,00 15,00 15,00 

Instalatie,frigorifie ă  SPLIT 0,00 17,00 17,00 

Ecograf portabil mull/functional 0,00 114,00 114,00 

71.01.03 Mobilier, aparatur ă  birotic ă  ş i  cite active corporate 556,00 25,00 581,00 

Container sanitar 35,00 35,00 

Container dublu 191,00 191,00 

Container dublu pentru arhivă , cu rafturi 124,00 124,00 

Container simplu.depozitare 96,00  96,00 

Sistem de inc ă lzire pacient campus din patură  si so/tea 27,00 27,00 

Banc de lucru pentru andocare sistem colorare automata 4,00 4,00 
Banc de lucru pentru montare lame si eta/are in mope prezentare 25,00 25,00 

Dulap de reactivi Cu aspiratie 37,00 37,00 

Schimbator c ă ldură  17,00 17,00 

Paturi mecanice cu 2 manivele st noptiere metalice 0,00 25,00 25,00 

71.01.30 Atte active fixe 350,00, 	147,60 497,60 

Proiectare, avizare fi executie reword gaze pentru centrala termica din 
Ambulatoriul din cadrul Spitalului Jude/can de Urge* Slobozia 50,00 50,00 

Executie raeord energie electrică  din Ambulatoriul din cadrul Spitalului Jude/eon 
de Urge* Slobozia 300,00 300,00 

Automatizare cdimentare Cu energie electrică  din ambulatoriul din cadrul 
Spitalului Jude/can de Urge* Slobozia 0,00 	100,00 100,00 

Repozitionare conducte de oxigen 0,00 	47,60 47,60 

DEFICIT ,. ,Ş ECTIVNEA :DE PEZyQLTARE :: 	 .554,90  

.f)EFICIT - TOTAL ' 	 554;00 	:0,00 	• 554,00 
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REFERAT DE APR OBARE 
la proieetul de hot ă rlire privind aprobarea reetific ă rii bugetulul de venituri i cheltuieli 

al Spitalului Jude ţ ean de Urgen ţă  Slobozia, pe anul 2022 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune aprobarea rectifică rii 
bugetului de venituri ş i cheltuieli al Spitctlului Judetean de Urge* Slob ozia, pe anul 
2022. 

Prin Nola de fundamentare nr. R1 9454 din 20.09.2022 Spitalul Judeţean de 
Urge* Slobozia îş i intemeiaz ă  rectificarea bugetului de venituri ş i cheltuieli pe anul 
2022, prin raportare la sursele de finanţare i cheltuielile pro gnozate pen tru asigurarea 
fUnc ţ ionalită lii unit ăţ ii spitalicesti En vederea asigură rii serviciilor medicale. 

Rectificarea bugetului de venituri ş i cheltuieli al Spitalului Judeţ ean de Urgenţă  
Slobozia, a fost avizat ă  prin Hotă rcirea Consiliului de administraţ ie. 

Redistribuirile cuprinse in bugetul de venituri ş i cheltuieli al Spitalului Jude [can de 
Urgenţă  Slobozict sunt determinate de necesitatea asigură rii cheltuielilor de funcţ ionare, 
precum si de necesitatea achiziţ ionă rli unor active fixe aferente sec ţ iunii de dezvoltare. 

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

Cuantumul cheltuielilor se regă sesc detaliate En raportul Direcţ iei Buget Finanţ e ş i  
in anexa la pro iectul de hot ă rd re, pe surse i destinaţ ii potrivit normelor specifice 
domeniului si conform propunerii Spitalului Judeţ ean de Urgenţ ei Slobozia. 

Av ă nd in vedere prevederile art. 19 aim. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţ ele publice locale, cu modific ă rile completă rile ulterioare, coroborat cu 
dispozi ţ iile art. 173 aim. (1) lit. b) ş i lit. d), alma (5) lit. c) si art. 191 aim. (6) lit. b) din 
Ordonanţa de urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, constată nd 
că  sunt indeplinite condiflile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialomita aprobarea hotă rdrii in forma si conlinutul prezentate in project. 

PREWINT 
MARIAN P VIL 

Redctctat, 
Tudorache Emilia 
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RAPORT 
privind aprobarea rectific ă rii bugetului de venituri ş i cheltuieli 

al Spitalului Judetean de Urge* Slobozia, pe anul 2022 

Prin proiectul de hot ă rare prezentat spre analiz ă  ş i aprob  are,  Spitalul Jude ţ ean de Urge* 
Slobozia propune Consiliului Judetean Ialomita rectifiearea bu.getului propriu pe anul 2022, sus ţ inut ă  prin 

Nota de fundamentare nr. R1 9454 din 20.09.2022, constdnd in urm ă toarele: 

la seetiunea de funeţ ionare intervin redistribuiri ale ereditelor bugetare, dup ă  cum urmează : 

• furnituri de birou : +10,00  mu lei 

• mncă lzit, iluminat ş i forfă  motricd: +60,00  mu lei 

• po ş tă , telecomunicatii, radio, tv, internet: +30,00  mu  i lei 

• materiale  i  prestdri de servicii cu earacter functional: -30,00 mid lei 

• repara ţ ii curente: -30,00  mu i lei 

• hran ă  pentru oameni: -154,00  mu  i lei 
• materiale sanitare: +8,00  mu  i lei 

• uniforme  i  echipamente: +0,32  mu i lei 

• alte obiecte de inventar: -18,00  mu  i lei 

• materiale de laborator: +30,00  mu lei 

• chirii: +94,00  mu lei 
• plăţ i efeetuate in anul precedent ş i recuperate in anul eurent: -0,32  mu i lei. 

16 la seetiunea de dezvoltare, in urma analiz ă rii Notelor de fimdamentare privind necesarul de 

dotare cu aparaturd medicaid a unitkii sanitare, se impun urmă toarele redistribuiri ale 
creditelor bugetare aloeate, astfel: 

• maş ini, echipamente  i  mijloace de transport: -172,60  mu  i lei 

• mobilier, aparaturd biroticd ş i alte active corporale: +25,00  mu lei 

• alte active the:  +147,60  mu lei. 
Redistribuirile eupririse in bugetul de venituri ş i eheltuieli al Spitalului Judeţ ean de Urgent ă  

Slobozia surit determinate de necesitatea asigur ă rii cheltuiefilor de functionare, precum ş i de necesitatea 

achizitiondrii unor active fixe aferente seetiunii de dezvoltare. 
Defieitul rezultat ca diferen ţă  intre veniturile planificate  i  cheltuielile neeesar a fi efectuate, este 

de 554,00  mu i lei, deficit cc  va fi aeoperit din excedentul inregistrat la finele anului precedent. 
Influentele propuse sunt prezentate ş i detaliate prin nota de fundamentare invoeat ă . 

Rectificarea adoptatd va  Ii  operat ă  in bugetul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia, influen ţ ele 

urmand a fi introduse in bugetul general consolidat al Judetului Ialomita. 

Director executiv, 
Mihaela Moroianu 

Consilier, 
Diana Alexa a Lazdr 

Tanuş a N`dstase  
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CATRE, 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Alaturat va inaintam doeumentatia referitoare ta 
rectificarea Bugetului de venituri si cheituieli al Spitalului 
Judetean de Urgenta Slobozia pentru anul 2022,in vederea 
includerii acestuia pe ordinea de zi a sedintei ordinare a 
Consiliului Judetean Talomita 
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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 ffinctioneaza in baza Legii nr. 95 
/ 2006-legea privind reforma in domeniul sanatatii si a Legii nr. 273/2006- legea 
privind finantele publice locale. 

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

Activitatea complexa, multidisciplinara desfasurata in spital defmeste 

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 anurne : functia de 

previzione, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a 

echilibrului financiar al spitalului. 
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• Subventii din bugetele locale pentru fmantarea 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 cadrului 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 functionat in baza Bugetului de 
venituri si cheltuieli apro bat in sedinta Consiliului Judetean Ialomita prin 
Hotararea nr. 17 din 10 februarie 2022, rectificat prin Hotararea nr. 60 din 
29 martie 2022, Hotararea 100 din 26 mai 2022 si Hotararea 143 din 
29.07.2022. 

SITUATIA VENITURI 

Pe ansamblu situatia veniturilor se prezinta astfel 

mu i lei 

Nr. 
Crt. Donumire Indicator 

Buget 
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 

Venituri 	din prestari de servicii 2.819 2.819 
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5.  Subventii 	din 	bugetele 	locale 	ptr 
finantarea 	chelt. 	curente 	din. 	dam. 
sanatatii 

6.628 6.628 

. Subventii 	din 	bugetele 	locale 	ptr 
finantarea 	chelt. 	de 	capital 	din 	dom. 
sanatatii 

2.757 2.757 

. Subventii 	din 	bugetul 	FNUASS 	ptr. 
acoperirea cresterlior saleale 54.014 54.014 

. Venituri  din  concesiuni Si  inchirieri 21 21 

9, Valorificari 

10.  Subventii 	de 	la 	bugetul 	de 	stat catre 
institutii 	publice 	finantate 	partial 	sau 
integral 	din 	venituri 	proprii 	pentru 
derularea proIectelor finantate din FEN 

2.099 2.099 

11.  Sume pilmite de la UE in contul platilor 
efectuate in anii anterior' 

2.839 2.839 

12.  Surne pranite de la UE in contul platilor 
efectuate h an ul 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 cleszoltare -50 -50 

15.  Varsaminte din sectiunea de functionare 50 50 

16 Donatii si sponsorizari 5.5 5,5 

166.680.5 166.680,5 

SITUATIA CHELTUIELI 

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2022 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. 
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TITLUL II. BUNURI SI SERVICII se repartizeaza astfel 

Art, 20.01 Bunuri si servicii 

Alin. 20.01.01 Furnituri de birou =10  mu  i lei suma este necesara pentru 

achizitia de furniture de birou 
Alin. 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica =60  mu  i lei pentru a se 

asigura diferentele rezultate din cresterea globala a pretului gazelor naturale Si  

a energiei electrice 
Alin. 20.01.08 Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet = 30  mu  i lei suma 

necesara pentru a acoperi diferentele de pret rezultate in urma relocarii 

birourilor tesa si incheierii de noi contracte de furnizare 

Alin. 20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional= -30  
mu i lei creditele bugetare pot fi disponibilizate 
Art. 20.02 Reparatii  cure  nte = -30 mil lei creditele bugetare pot fi 

disponibilizate 

Art. 20.03 Hrana 

Alin , 20.03.01 Hrana pentru oarneni = - 154  mu  i lei creditele bugetare pot fi 

disponibilizate in urma anularii acordului de asociere incheiat intre Spitalul 

Judetean de Urgenta Slobozia, Municipiul Slobozia si Liceul Tehnologic "Mihai 

Eminescu". 

Art 20.04 Medicamente si materiak sanitare 

Alin. 20.04.02 Materiale sanitare =8  mu  i lei suma necesara pentru achizitia 

de material sanita 

Art. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 

Alin. 20.05.01 Uniforme si echipamente =0.32  mu  i lei suma este necesara 

pentru achizitia de uniforme 
Alin. 20.05.30 Alte obiecte de inventar =-18  mu  i lei creditele bugetare pot fi 

disponibilizate 
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Art. 20.09 Material de laborator = 30 rniHei suma este necesara pentru 
achizitia de material de laborator 

Art. 20.30 Aite cheltuieli 
Alin. 20.30.04 Chirii = 94 mil lei suma necesara pentru a acoperi  china  ce 
urmeaza a fi platita in urma anularii acordului de asociere incheiat intre 
Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, Municipiul Slobozia si Liceul 
Tehnologic "Mihai Eminescu". 

TOTAL 	 + 0.32 mil ł ei 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 
Pe parcursul derularii procesului investitional, am constatat ca, din motive 

obiective, implernentarea unor proiecte de investitii nu se poate realiza conform 
proiectiei bugetare, drept pntru care yam redistribui fondurile catre alte proiecte ce 
urmeaza a fi incluse in programul de investitii. 

• Alin. 71.01.02 Masini, echipamente si mijl.de transport -172 5 6 mil lei 

1. Microscop operator si diagnostic ORL (1 buc) - 100 mii lei din 
subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 
nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, drept pentru care von  
fired  istribuite  fond  urile 

2. Turn ORL cu accesorii (1 buc) - 500  mu i lei din subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital nu se poate 
realiza conform proiectiei bugetare, drept pentru care vor fi 
redistribuite fondurile 

3. Turn artroscopic genunchi Cu  accesoril (1 buc) - 490  mu i lei din 
subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 
nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, drept pentru care vor 
fi red istribuite fond urile 

4. Microscop operator oftalmologie (1 buc) - 450  mu i lei din subventii 
de la bugetul local pentru finantarea cheituielilar de capital nu se 
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poate realiza conform proiectiei bugetare, drept pentru care vor fi 
redistribuite fondurile 

5. AutoutHitare pentru transport pacienti dializa (1 buc) - 146  mu  i lei 
din surse proprii, deoarece a fast facuta ecanamie la achizitie, drept 
pentru care vor  fired  istribuite fondurile 

6. Marmite basculanta cu mixer (1 buc) + 26  mu  i lei din subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri 
redistribuite conform noii proiectii bugetare 

7. Bariera automata parcare poarta (1 buc) + 9  mu i lei din subventii de 
la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri 
redistribuite conform noii proiectii bugetare 

8. Cuptor electric (1 buc) + 17,85  mu i lei din subventii de la bugetul local 
pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri redistribuite 
conform noii proiectii bugetare 

9. Combine fizioterapie (2 buc) + 70  mu i lei din subventii de la bugetul 
local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri  red  istribuite 
conform noii proiectii bugetare 

10. Electrocardiograf cu masa mobile (1 We) + 15  mu i lei din subventii 
de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din 
fonduri  red  istribuite conform noii proiectii bugetare 

11.Sistem de masurare ATP (1 buc) + 11,9  mu i lei din subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri 
redistribuite conform noii proiectii bugetare 

12.Videocolonoscop (1 buc) + 87  mu  i lei din subventii de la bugetul 
local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri redistribuite 
conform noii proiectii bugetare 

13.1111asina de gatit pe gaz cu 6 arzatoare (1 buc) + 16  mu i lei din 
subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital , 
din fonduri redistribuite conform nod proiectii bugetare 

14.Microscop trinocular (2 buc) + 24  mu i lei din subventii de la bugetul 
local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri redistribuite 
conform noii proiectii bugetare 

15.Centrifuga laborator (2 buc) + 36  mu i lei din subventii de la bugetul 
local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri red  istribuite 
conform nail proiectil bugetare 

16.Aparat automat imunologie (1 buc) + 119  mu i lei din subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri 
redistribuite conform noii proiectii bugetare 

17.Aparat automat pentru citire VSH (1 buc) + 150  mu  i lei din subventil 
de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din 
fonduri redistribuite conform noii proiectii bugetare 
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18.Ecograf multidisciplinar Cu Doppler vascular si soft pentru 
Doppler transcranian si sonde pentru evaluare transcraniana (1 
buc) + 350,65 mil lei din subventii de la bugetul local pentru 
finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri redistribuite conform noii 
proiectii bugetare 

19.Electroencefalograf (1 buc) + 100  mu i lei din subventii de la bugetul 
local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri redistribuite 
conform noii proiectii bugetare 

20.Electromiograf (1 buc) + 120  mu  i lei din subventii de la bugetul local 
pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri redistribuite 
conform noii proiectil bugetare 

21.EMG/STIM Portabil pentru ghidare administrare toxina botulinica 
(1 buc) + 30 mil lei din subventii de la bugetul local pentru finantarea 
cheltuielilor de capital , din fonduri redistribuite conform noii prolectii 
bugetare 

22.Spirometru (1 buc) + 25  mu i lei din subventli de la bugetul local 
pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri redistribuite 
conform nail proiectil bugetare 

23.Histoprocesor HP 300 (1 buc) + 160 mil lei din subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din fonduri 
redistribuite conform noii proiectii bugetare 

24.Holter EKG-2 unitati periferice (1 buc) + 15  mu  i lei din venituri 
proprii, din fonduri redistribuite conform noii prolectii bugetare 

25.Instalatie frigorifica SPLIT (1 buc) + 17 mil lei din venituri proprii, 
din fonduri redistribuite conform noli proiectii bugetare 

26.Ecograf portabil multifunctional (1 buc) + 114 mii lei din venituri 
proprii, din fonduri redistribuite conform noii proiectii bugetare 

Alin. 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale +25  mui 
lei 

1. Paturi rnecanice cu 2 manivele si noptiere metalice (6 buc) +25 mil 
lei din subventil de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de 
capital , din fonduri redistribuite conform noii proiectii bugetare 
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• Alin. 71.01.30 Alte active fixe +147,6 mu i lei 

1. "Automatizare alimentare cu energie electrica din 

Ambulatoriul din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Slobozia ", 100 mii lei. din subventii de la bugetul local pentru 
finantarea cheltuielilor de capital, din fonduri redistribuite conform noii 
proiectii bugetare 

2. "Repozitionare conclude de oxigen ", 47,6 mu lei din subventii 
de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital , din 
fonduri redistribuite conform noii proiectii bugetare 

TITLUL XVII Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent -0.32 
mil lei 

Alin. 85.01.01 	= -0.32 mil lei reprezinta contravaloarea concediilor medic* 
achitate in anul 2021 si recuperate de la Casa de Asigurari de Sanatate Ialomita 

Pe ansambiu situatia cheltuie1i1or se prezinta astfel 
miiiei 

Nr. 
Crt, Denumire Indicator 

Buget 
aprobat 

Rectifieare Buget total 

1 Cheltuieli de personal 107.899 107.899 
2 Bunuri si servicii 37639,59 0.32 37.639,91 
3 Alte cheltuieli 950 950 
4 Proiecte cu finantare F.E.N 16.878 16.878 
5 Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul Gwent -2,09 -0.32 -2.41 	 

3.870 6 Cheltuieli de capital 3.870 
TOTAL 167.234,5 167.234,5 

Cheltuielile sunt nnai  man i decat veniturile 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 vor fi reflectate in trimestrele 
anului bugetar 2022. 
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