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H O T Ă R Â R E  

 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  
Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 25385/2020 – W din 20.11.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

 - Nota de fundamentare nr. R1 7502 din 20.11.2020 a Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020; 
 - Hotărârea Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slobozia                               
nr. 10 din 23.11.2020 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020, 
 - Raportul de specialitate nr. 25396/2020 - O din 20.11.2020 al Direcţiei Buget Finanţe;  

- Avizul nr. 25622/2020 - E din 24.11.2020 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Avizul nr. 25927/2020 - S din 26.11.2020 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 

obligații și incompatibilități; 
- Avizul nr. 25740/2020 - A din 25.11.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 

socială și familie, 
 În conformitate cu : 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 16 din 21.02.2020 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 
2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 -  prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), alin. (5) lit. c) și art. 191 alin. (6) lit. b) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de 

Urgență Slobozia, pe anul 2020, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, la 
venituri în sumă de 126.657,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 132.355,00 mii lei, cu un deficit de 
5.698,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului anterior, potrivit  anexei  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se împuternicește Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Ialomița şi  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să introducă modificările 
și completările în structura bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia și în programul de investiții publice al acestuia, pe anul 2020. 

 
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul  Județean 

de Urgență Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unității sanitare. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoștință publică. 
 

 Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, spre ducere la îndeplinire, Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Spitalului Județean de Urgență Slobozia, şi, spre 
ştiinţă, Instituției Prefectului - Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului” . 
 
 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 
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