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PROJECT HOTAR4RE NR. 4,3  
privind aprobarea rectific ă rii bugetului de venituri i cheltuieli al 

Spitalului  Jude ţ ean de Urgengi Slobazia, pe anul 2022 

Consiliul Jude ţ ean Icdomita, 
Avand  în  vedere.. 

- Referatul de aprobare nr. 	0V42— 62  din e' 3.03  .2022 al Pre ş edintelui Consiliului 
Judetecm 

Examin(ind: 
- Nota de fUndamentare nr. RI 2766 din 21.03.2022 a Spitcdului Judetean de Urgent(' 

Slobozia privind rectificarea bugetului de venituri ş i cheltuieli pentru anul 2022; 
- Hotcrrarea Consiliului de administratie al Spitalului Judetean de Urgentii Slobozia 

nr. %2, ,  din J  ..() 	.2022 de avizare a rectificarii bugetului de venituri  i  cheltuieli al 
Spitalului Judetean de Urgentcr Slobozia,se an 'l 2022, 

Raportul de specialitate nr. 4-692 .2022-0 din k3 	,2022 al Directiei Buget 
Fin ante;  

- Avizul nr. 	  din 	.2022a1 Comisiei econamico-fincinciare ş i 
agriculture"; 

- Avizul nr. 	 
asistenki socialci ifamilie, 

In conformitate cu 
prevederile .Hoteirdrii Consiliului Judetean Ialornita r2r. 17 din 10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului de venituri yi cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgentcr Slobozia, pe 
anul 2022; 

- prevederile Legii nr. 95 72006 privind relbrina  in  dorneniul sit-n(114H, cu modificcirile 
completcrrile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317 72021 privind bugend de stat pe anul 2022; 
- prevederile art. 19  aim.  (1) lit. b) ş i alin. (2) din Legea nr. 273 72006 privind finantele 

pub lice locale, cu modificarile ş i completeirile ulterioare; 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit. b) şl lit. d), alin. (5) lit. c) ş i art. 191 al/n. (6) lit, b) din 

Ordonanta de urgent(' a Guvernului nr. 57 72019 privind Codul ctdministrativ, cu modific ă rile 
completiirile ulterioare, 

In temeiul art. 196  aim.  (1) lit. a) Ordonanta de urgentei a Guvernului nr. 57 72019 
privind Codul administrativ, cu modific ((rile  ş i completarile ulterioare, 

ConsIllul Jude ean lalomita 
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Cod FP 07-02, ed. 2, vers. 0 

 

din 	.2022 al Comisiei pentru munc ă , scrrieltate, 



HOT/IRA - $TE: 

Art. 1 (1) Se aprobă  rectificarea bugetului finanţat integral/parţ ial din venituri proprii al 
Spitalului Judeţ ean de Urgenţă  Slobozia, pe anul 2022, pe secţ iuni, cap/tote, subcapitole, titluri, 
articole ş i alineate, la venituri in SUMa de 165.197,00 mii lei, la cheltuieli Fn sumei de 
165.738,00 mii lei, cu un deficit de 541,00 mii lei, deficit cc va fi acoperit din excedentul anului 
precedent, potrivit punctului I din anexa care face parte integrantei din prezenta hotă reire. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 541,00 mii lei ca surs ă  de 
finanţ are a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului finan ţ at integral/partial din venituri 
proprii. 

Art. 2 (1) Se aprobă  bugetul fondurilor externe nerambursabile al Spitalului Judeţ ean de 
Urge* Slobozia, pe anul 2022, pe sec ţ iuni, cap/to/c, subcapitole, titluri, articole i alineate, Ia 
cheltuieli in surnă  de 6,00 mii lei, cu un deficit de 6,00 mii lei, deficit cc va Ji acoperit din 
excedentul anului precedent, potrivit punctului if din anexa care face parte integrantel din 
prezenta hotă ră re. 

(2) Se aprobă  utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 6,00 mii lei ea sursei de 
finanţ are a cheltuielilor secţ iunii de dezvoltare a bugetului fondurilor externe nerambursabile. 

Art. 3 Se imputerniceste Direc ţ ia Buget Finale din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Jude ţean Ialomiţa ,s1 Spitalul Judelean de Urgenţ ei Slobozia set' introducei 
modificeirile ş i coinpletă rile in struetura bugetului de venituri ş i cheltuieli at Spitalului Jude ţ ean 
de Urge*" Slob ozia, in programul de investiţ ii pub lice at acestuia ş i in bugetul general 
consolidat, pe anul 2022. 

Art. 4 Prevederile prezentei hoteiră ri vor flu ac/use 	indeplinire de că tre Spitalul 
Judeţ ean de Urge* Slobozia, punerea in aplicare fiind asigurată  de managerul unităţ ii 
sanitare. 

Art. 5 Prezenta hoteireire devine obligatorie )1 produce efecte de la data aducerii la 
cunostinţ ei publicei. 

Art. 6 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă ră re va fi 
comunicatei, spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
spec ialitate at Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a ş i Spitalului Jude ţean de Urgenţ ei Slobozict, ş i, spre 

Instituţ iei Prefectului -  Jude ţul Ialomiţa, urtnand a fi publicatd pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialorniţ a, 

PREYEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judetului Ialomita 
Adrian Robert  IONESCU 
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ROMANIA 
CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMITA 

ANEXA 
LA HOTARAREA NR. 	/ 	.03.2022 

de Urgent ă  Slobozia, 

-  mu i lei - 

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

Nr. 

c rt. 

Denurnirea indieatorilor Program 
actual 

Influente 
Trim. I 

Program 
rectificat 

0 1 2 3 4 

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

TOTAL•VENITURI 	 162.231,00 	2.966,00 	165;197,00 
1 
VENITURI - SECŢ IUNEA DE FUNCŢ IONARE 	 145.353,00 	0,00 	145.353,00 

30.10.05.30 Alte venituri din concesiuni ş i inchirieri de c ă tre institutiile publice 21,00 21,00 
133.10.08 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 public ă  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 
37.10.03 V ă rs ă minte din sectiunea de func ţ ionare pentru finan ţ area sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local -50,00 -50,00 
43.10.10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 
domeniul să nă t ăţ ii 5.500,00 5.500,00 
43.10.33 Subven ţ ii din bugetul Fondului national unic de asigur ă ri sociale de s ă nă tate 
pentru acoperirea cre ş terilor salariale 54.014,00 54.014,00 

VENITURI - SECTIUNFA DE DEZVOLTARE 	 16.878,00 	2.966,00 	19.844,00 

37.10.04 Vă rsă minte din sectiunea de funetionare 50,00 50,00 

42.10.70 Subventii de la bugetul de stat c ă tre institutii publice finantate partial sau 
integral din venituri proprii necesare sustinerii derul ă rii proiectelor finantate din fonduri 
exteme nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 2.099,00 2.099,00 
43.10.14 Subventli din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 
domeniul s ă nă tăţ ii 0,00 2.407,00 2.407,00 
43.10.16.01 Sume din bugetul de stat c ă tre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 
medicale ş i echipamentelor de comunicatii in urgenţă  in să natate 0,00 559,00 559,00 
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 anii anteriori 2.839,00 2.839,00 

TOTAL CHELTUIELI 	 162.23.1,00 .... . 	:3.507,00 .. 165.738;00 

1 
CHELTUIELI - SEC Ţ IUNEA DE FUNCTIONARE 	 145.353,00 	0,00 	145.353,00 

i I 
Paragraf 66.10.06.01 Spitale generale 	 145.353,00 	0,00 	145.353,00 

Articoi/Alineat 
10.01.01 Salarii de bază  74,958,00 74.958,00 
10.01.05 Sporw-i pentru condiţ ii de munc ă  20.940,00 20.940,00 
10.01.11 Fond aferent pl ă tii cu ora 5.098,00 5.098,00 
10.01.17 Indemniza ţ ii de hran ă  3.153,00 3.153,00 
10.02.06 Vouchere de vacanţă  1.348,00 1.348,00 
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munc ă  2.402,00 2.402,00 
20.01.01 Fumituri de birou 191,00 191,00 
20.01.02 Materiale pentru cur ă tenie 149,00 149,00 
20.01.03 ine ă lzit, iluminat ş i fort ă  motric ă  1.753,00 1.753,00 
20.01.04 AO, canal ş i salubritate 540,00 540,00 
20.01.05 Carburanti ş i lubrifianti 180,00 180,00 
20.01.06 Piese de schimb 803,00 803,00 



Nr. 

crt. 

Denumirca indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Trim. I 

Program 
rectificat 

0  1 2 3 4 
20.01.07 Transport 602,00 602,00 
20.01.08 Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet 79,00 79,00 
20.01.09 Materiale ş i prestă ri de servicii cu caracter functional 2.750,00 2.750,00 
20.01,30 Alte bunuri ş i servicii pentru intre ţ inere ş i functionare 8.856,00 8.856,00 
20.02 Reparaţ ii curente 709,00 709,00 
20.03.01 Hran ă  pentru oameni 991,00 991,00 
20.04.01 Medicamente 9.020,00 9.020,00 
20,04.02 Materiale sanitare 3.842,00 3.842,00 
20.04.03 Reactivi 3.210,00 3.210,00 
20.04.04 Dezinfectan ţ i 534,00 534,00 
20.05.01 Uniforme ş i echipament 10,00 2,09 12,09 
20.05.03 Lenjerie ş i accesorii de pat 10,00 10,00 
20.05.30 Alte obiecte de inventar 445,00 445,00 
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 50,00 50,00 
20.09 Materiale de laborator 646,00 646,00 
20.11  Cat-ti, publicatii si materiale documentare 20,00 20,00 
20.12 Consaltanta si expertiza 35,00  35,00 
20.13 Preg ă tire profesional ă  85,00 85,00 
20.14 Protecţ ia munch 10,00 10,00 
20.25 Cheltuieli judiciare ş i extrajudiciare derivate din acţ iuni in reprezentarea 
intereselor statubli, potrivit dispozi ţ iilor legale 170,00 170,00 
20.30.01 R.eclama si publicitatc 30,00 30,00 
20.30.04 Chit-ii 800,00 800,00 
20.30.30 Alte cheltuieli Cu bunuri ş i servicii 74,00 74,00 
59.17 Desp ă gribiri civile 200,00 200,00 
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadtate 600,00 600,00 
85.01.01 Pl ăţ i efectuate in anii preceden ţ i ş i recuperate in anul curent in sec ţ iunea de 
functionare a bugetului local 0,00 -2,09 -2,09 

'DEFICIT SECTIUNEA DE FUNC Ţ IONARE 	 0,00 	 0 00' 

CHELTUIELI - SEC Ţ IUNEA DE DEZVOLTARE 	 16.878,00 	3.507,00 	20.385,00 
Articol/Alineat 

58.01.01 Firian ţ area naţ ional ă  2.099,00 2.099,00 
58.01.02 Finanţ area extern ă  nerambursabil ă  14.729,00 14,729,00 
58.01.03 Cheltuieli neeligibile 50,00 50,00 
71,01.02 Ma ş ini, echipamentc ş i mijloace de transport 0,00 2.951,00 2.951,00 

Incubator deschis tip mas ă  de reanimare 0,00 150,00 150,00 
Incubator hibrid inchis-deschis si pentru transport intraspitalicesc 0,00 482,00 482,00 
Autoutilitard pentru transport persoane decedate 0,00 250,00 250,00 
Autoutilitară  pentru transport pacienti dializii 0,00 250,00 250,00 
Vicleobronhoscop interventional* 0,00 60,00 60,00 
EKG 12 canale Cu masei mobilă  0,00 40,00 40,00 
Unitate dentară  Cu brute si accesoril 0,00 40,00 40,00 
Unitate Halter EKG BTL 08 0,00 15,00 15,00 
Microscop trinocular cu obiectiv 20X, cameră  foto si tabletă  0,00 44,00 44,00 
Microscop operator si diagnostic ORL 0,00 100,00 100,00 
Turn ORL cu accesorii 0,00 500,00 500,00 
Turn artrascopic genunchi cu accesorii 0,00 490,00 490,00 
Microscop operator oftalmologie 0,00 450,00 450,00 
Trusei chirurgie clasică  abdominala cotnplexă  0,00 80,00 80,00 

71.01.03 Mobilier, aparatur ă  birotic ă  ş i alte active cot-pot-ale 0,00 556,00 556,00 
Container sanitar 0,00 35,00 35,00 
Container a'ublu 0,00 191,00 191,00 
Container dublu pentru arhivă , cu rafturi 0,00 124,00 124,00 
Container simplu depozitare 0,00 96,00 96,00 
Sistern de "encă lzire pacient compus din !Aura' si saltea 0,00 27,00 27,00 
Banc de lucru pentru andocare sistem colorare automate(' 0,00 4,00 4,00 .  
Banc de lucru pentru montare lame si etalare in mope prezentare 0,00 25,00 25,00 



NI% 

crt. 

Denumirea indicatorilor Program 
actual 

Influente 
Trim. I 

Program 
rectificat 

0 1 2 3 4 
Dulap de reactivi cu aspirafie 0,00 37,00 37,00 
Schimbeitor ccildurci 0,00 17,00 17,00 

DEFICIT - SECTIUNEA DIE DEZVOLTARE 	 0,00 541,00 	541,00 

1 	 I 1 
DEFICIT - TOTAL • 0,00 541,00 	541,00 

II 

* pentru achizitionarea obleetivului de investitii „Videobronhoseop interventional„ Sc va utiliza 
50.07 „Disponibil din donatii ş i sponsoriz ă ri, ră mase neutilizate la finele anului" 2021 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL SPITALULUI 

ş i suma de 240,00 mu i lei din contul 

JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 

TOTAL VENITURI 	 0,00 0,00 	0,00 

1 
VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 0,00 0,00 	0,00 

' TOTAL CHELTUIELI 	 0,00 6,00 	6,00 

CIIELTUIEL1 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 0,00 6,00 	6,00 
Articol/Alineat 1 

5815.02 Finantarea extern ă  nerarnbursabil ă  0,00: 6,00 6,00 
Program! ROU-T-MOH Abardarea provocă rilor sistemului de s ă ndtate privind 
cantrolul tuberculozei in Romdnia 0,00! 6,00  6,00 

i 
DEFICIT - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 	 0,00 • 6,00 	6,00 
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Nr.  61-6' 94)7Z-- 	din 23 .02  .2022 

Slobozia Plata Revolutiei Nr. 

REFERAT DE APR  OBARE 
Ia proiectul de hot ă riire privind aprobarea rectifiarii bugetultd de venituri  i  cheltuieli at 

Spitalului Jude ţ ean de Urgent(' Slobozia, pe anul 2022 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se prop une aprobarea rectifică rii bugetului 
de venituri ş i cheltuieli al Spitalului Judefean de Urgenţă  Slobozia, pe anul 2022. 

Prin Nota de fundamentare nr. R1 2766 din 21.03.2022 Spitalul Jude ţean de Urgenţă  
Slobozia iş i intemeiaz ă  rectzficarect bugetului de venituri ş i cheltuieli pe anul 2022, prin 
raportare Ia sursele de finanţare i cheltuielile pro gnozate pentru asigurarea funcli onalităţ ii 
unit ăţ ii spitialicesti in vederea asigură rii serviciilor medicale. 

Rectificarea bugetului de venituri ş i cheltuieli al Spitalului Judefean de Urgenfă  
Slobozia, a fost aprohată  prin Hotă ră re a Consiliului de administralie si are in vedere majorarea 
bugetului de venituri ş i cheltuieli al Spitalului Jude ţean de Urgenfă  Slobozia in vederea susfinerii 
activităţ ü investifionale, respectiv a dotă rilor, in mare parte cu aparatură  medicală  necesară  
pen tru desfă surarea actului medical in condiţ ii de siguranţă , in core/are cu perioada de 
reabilitare ş i rnodernizare a intregului spital (incintă  ambulatoriu, bloc operator, unitate prim in 
urgenţ e). 

La partea de venituri, intervin modific ă ri de surse de finanţ are, respectiv subven ţ ii din 
bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sdnă tăţ ii i sume din 
bugetul de stat că tre bugetele locale pentru ,finanţarea aparaturii rnedicale i echipamentelor de 
cornunicaţ ii in urgentft în scin ă tate. 

La partea de cheltuieli, in urrna actualiză rii surselor de finanţ are, intervin majoră ri de 
credite bugetare, respectiv majorctrea cheltuielilor cu bunuri ş i servicii pe seama sum elor 
recuperate din plă file efectuate in anii preceden ţ i i majorarea cheltuielilor cu active 
nefinanciare. Preciză rn că , pentru „videobronhoscop intervenţ ional„ se asigură  finan ţare din 
subvenfii acordate de Judeful lalomiţa i finanţ are din donaţ iile ş i sponsoriză rik încasate in anul 
2021,ră mase neutilizate la finele anului. 

Deficitul  cc rezultă  ca diferenfă  intre veniturile planificate 	cheltuielile necesar a Ji 
efectuate va fi acoperit din excedentul inregistrat la finele anului precedent. 

Totodată  prin proiectul de hotă rare se fundamentează  ş i aprobă  bugetul fondurilor 
externe nerambursabile pentru derularea proiectului „ Programul ROU-T-MOH Abordarea 
provocă rilor sistemului de să nă tate _privind controlul tuberculozei in Romania", finan ţ at din 
excedentul inregistrat la finele anului precedent. 

Cons iul Judetsan lalorrata 

11111111 111111 11 10000113587 



Sursele de finan ţare, cuantumul acestora ş i cheltuielile se regeisesc detaliate in raportul 
Direcţ iej Buget Finanţ e ş i in anexa la proiectul de hoteirdre, pe surse ş i destinaţ ii potrivit 
norrnelor specifice dorneniului si conform propunerii Spitalului Jude ţean de Urge* Slobozia. 

Avdnd  în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
pub/ice locale, cu modificarile ş i cornpletcirile ulterjoare, coroborat cu dispoziţ ille art. 173 alin. 
(1) lit. b) si lit. d), aljn. (5) lit. c) si art. 191 alin. (6) lit. b) din Ordonanţ a de urge* a 
Guvernului nr. 5772019 privind Codul adrninistrativ, constatand că  sunt indeplinite condillile de 
necesitate oportunitate, propun Consiliului Judeţ ean Ialomita aprobarea hoar eirii 'in forma yi 
continutul prezentate în project. 

PREYEDINTE, 
MARIAN M  VEL 

Redaetat, 
Teodorescu Gabriela Virginia 
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Consilier, 

Diana Alexandra Laz ă r
Tanu ş a Ndstase 

DIRECTIA BUGET FINANTE 	 Nr.  (169)/99022 - Odin  23  .  03  .2022 

RAPORT 
privind aprobarea rectifîc ă rii bugetului de venituri ş i cheltuieli 

al Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia, pe anul 2022 

Prin proiectul de hot ă ră re prezentat spre analiz ă  ş i aprobare, Spitalul Judetean de Urgent ă  
Slobozia propune Consiliului Judetean Ialomita rectificarea bugetului propriu pe anul 2022, sustinutd prin 
Nota de fundamentare nr. R1 2766 din 21,03.2022, const ănd in urm ă toarele: 

116 la partea de venituri, intervin modific ă ri de surse de finantare, in cuantum de +2.966,00 mu i lei, 

dup ă  cum urrneazd: 

• subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

să nă tă tii: +2,407,00 mu i lei; 

• sume din bugetul de stat c ă tre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale ş i 

echipamentelor de comunicatii in urgentd in sdn ă tate: +559,00 mu lei 

"4. la partea de cheltuieli, in urma actualiz ă rii surselor de finan ţ are, intervin majordri de credite 

bugetare in cuantum de +3.507,00 mu lei,: 

• majorarea cheltuielilor cu bunuri  i servicii cu suma de +2,09 mu lei pe seama sumelor 

recuperate din pl ă tile efectuate in anii precedenti, respectiv a sumei de -2,09 mu lei 

inregistrat ă  la tiflul 85; 

• majorarea cheltuielilor  cn active nefinanciare cu suma de +3.507,00 mu i lei; en mentiunea 

că  pentru „videobronhoscop interventional„ se asigur ă  o finantare de 60,00 mu i lei din 

subventii acordate de Judetul Ialomita ş i o finanţ are de 240,00 mu i lei din donatiile ş i 

sponsoriz ă rile ineasate in anul 2021, disponibil inregistrat in contul 50,07 „Disponibil din 

donatii i sponsoriz ă ri rămase neutilizate la finele anului„. 

Majorarea bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia este 

determinat ă  de activitatea investitional ă , respeetiv a dothrilor, in mare parte Cu aparatur ă  medical ă  
necesard pentru desfăş urarea actului medical in conditii de sigurantd, in corelare cu perioada de reabilitare 

ş i modernizare a Intregului spital (ineint ă , ambulatoriu, bloc operator, urtitate primiri urgente). 

Deficitul ce rezult ă  ea diferenţă  intre veniturile planificate ş i cheltuielile necesar a fi efectuate este 

in sumă  de 541,00 mu i lei cc va fi acoperitd din excedentul inregistrat la finele anului precedent. 

De asemenea, prin proiectul de hot ă rare se fundamenteazd i aprob ă  bugetul fondurilor externe 

nerambursabile, la o valoare de 6,00 mii lei, pentru derularea proiectului „ Prograrnul ROU-T-MOH 

Abordarea provoedrilor sisternului de s ă ndtate privind controlul tuberculozei in Romania", finantat din 

excedentul inregistrat la finele anului precedent. 
Influentele propuse sunt prezentate ş i detaliate prin nota de fundamentare invocat ă . 

Rectificarea adoptat ă  va fi operat ă  in bugetul Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia, influentele 
urmă nd a. fi introduse in bugetul general consolidat. 

Direcor executiv, 
Mihadla Moroianu 
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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 
Consiliului Judetean Ialomita. 
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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 functioneaza in baza Legii nr. 95 
/ 2006-legea privind reforma in domeniul sanatatii Si a Legii nr. 273/2006- legea 
privind finantele publice locale. 

Este singunil 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 defineste 
oferta de servicii medicale si duce la realizarea unui sistem functional si unitar 
care asigura: accesul populatiei la toate formele de asistenta rnedicala , 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 executici financiare si functia de asigurare a 
ecbilibrului financiar al spitalului. 
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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 eheltuieli a fost intocmit in ideea unei 
administrari cat trial eficiente a resurselor de care dispune Spitalul Judetean de 
Urgenta Slobozia. 

In elaborarea Bugetului de venituri Si cheltuieli s-a tinut seama de 
prevederile urrnatoarelor 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 medicale 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 privincl 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; 
+ Venituri din contractele incheiate cu Institutul Mina Minovici; 
+ Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari de sanatate 
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t*,• Transferuri din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor din 
domeniul sanatatii; 

• Subventil de la bugetul local pentru finantarea unor cheltuieli din 
domeniul sanatatii; 

• Subventii de la bugetul de stat; 
Venituri proprii; 

• Sume primite de la UE/alti donator in contul platilor effectuate si 
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

In prima tuna a anului 2022, Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia a 
functionat in baza unui buget de venituri si cheltuieli intocmit lunar la 
nivelul a 1712 din bugetul anului 2021, conform legislatiei in vigoare. 

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

SUPLIMENTARE VENITURI 2.966  mu  i lei 

I. 	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 
aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in 
urgenta in sanatate 559  mu  i lei 

Conform Ordinului 457 / 24.02.2022 si adresei Directiei de 
Sanatate Publica Ialomita nr1L-2751/01.03.2022, Spitalului Judetean de 
Urgenta Slobozia i-au fast alocate fonduri de la Bugetul Ministerului 
Sanatatii pentru dotarea cu incubatoare in suma de 559 mii lei; 
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II. 	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de 
capital din domeniul sanatatii 2407 mu i lei 

Potrivit dispozitiilor art. 198 lit. b din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanitar , cu modific ă rile ş i completdrile ulterioare : "Spitalele pub lice 
din reteaua autorită tilor administratiei pub/ice locale pot primi sume de la 
bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Să nă tă tii, care se alocă  
prirz transfer in baza contractelor incheiate intre directiile de seină tate publică  
judelene si a municipiului Bucuresti ş i autorită tile administratiei pub lice locale 
in subordinea că rora functionează  respectivele unit ă ti, pentru: 

b) dotarea  cu aparaturei medicală , in conditiile in care autorită tile 
adminish'atiei publice locale participă  la achizitionarea acestora cu fonduri in 
cuantum de minimum 10% din valoarea acestora; " 

mii lei 

Nr.

crt 
Denumire obiectiv 

Nr. 

buc 
Valoa re 

Contributie 

MS 

Contributie 

01 

1 Incubator deschis tip masa de reanimare 3 150 126 24 

2 
Incubator 	hibrid 	inchis-deschis 	si 	pentru 

transport intraspitalicesc 
3 482 433 49 

Total art. 71.01.02 632 559 73 

Pe ansamblu situatia veniturilor se prezinta astfel 

mii lei 

Nr. 
Crt Denumire Indicator 

Buget 
a probat 

Rectificare Buget total 

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

5.500 5,500 

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

0 

l 

2.407 2.407 

7.  Subventii 	din 	bugetul 	FNUASS 	ptr. 
acoperirea cresterilor salariale 54.014 54.014 

8, 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 	proprli 	pentru 
derularea proiectelor finantate din FEN 

2.099 2.099 

11.  Sume primite de la UE in contul platilor 
efectuate in anii anteriori 2.839 2.839 

12.  Sume primite de la UE in contui platilor 
efectuate in anul curent 

11.890 11.890 

13.  Sume din bugetul de stat Gate bugetele 
locale pentru finanarea aparaturii 
medcale 

559 559 

14.  Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de deszoltare -50 -50 

15.  Varsaminte din sectiunea de functionare 50 50 

162.231 2.966 165.197 

SUPLIMENTARE CHELTUIELI 3.507 mii lei 

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. 

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 2,09 mil lei se repartizeaza astfel 
Art. 20.05 Bunuri de nature oblectelor de inventar 2,09 mil lei repartizati astfel: 

• Alin. 20.05.01 Uniforme si echipamente = 2,09 mil lei suma este 
necesara pentru achizitia de uniforme 
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• Titlul XII Active nefinanclare 
	

3.507 mil lei 

TOTAL 
	

3.507 mid lei 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCARE 3.507 Mil LEI 

• Alin. 71.01.02 Masini, echipamente si miji. de transport 2.951 mil lei 
1. Incubator deschis tip masa de reanimare (3 buc) se suplimenteaza 

valoarea cu sums de 150 mii lei din care contributia Ministerului 
Sanatatii 126 mii lei si contributia Consiliului Judetean lalomita 24 mil lei. 
Acest echipament asigur ă  accesibilitatea pentru efectuarea manevrelor 
ş i a procedurilor de reaninnare, fă ră  a se pune in pericol stabilitatea 
termică  a nou nascutului; 

2. Incubator hibrid inchis-deschis si pentru transport intraspitalicesc (3 buc) 
482 mil lei din care 433 mii lei contributia Ministerului Sanatatii si 49  mu i 
lei contributia Consiliului Judetean lalomita. Acesta este necesar pentru 
transportul nou nascutilor atat pe  cab  e rutiera cat si aeriana, cele din 
dotarea spitalului fiind depasite din punct de vedere fizic Si moral; 

3. Autoutilitara pentru transport persoane decedate (1 buc) in valoare de 
250 mil lei (din surse proprii) . Echipamentul este necesar in sectia 
Medicina Legala. 

4. Autoutilitara pentru transport pacienti dializa (1 buc) 250 mii lei (din 
surse proprii) este necesara pentru buna desfasurare a programului de 
dializa). 

5. Videobronhoscop interventional (Echipamene/aparatura medicala sj alto 
material pentru sustinerea activitatil medicale-1 buc) din care 60 mil lei * 
subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital) 
este necesara pentru buna desfasurare a programului de dializa 

*Pentru utilizarea acestei aparaturi mdicale se va utilize si suma de 240 mu i lei din 
contul 50.07 "Disponibil din donatii ş isponsoriză ri ră mase neutilizate la finale anului" 

6. EKG 12 canale cu masa mobile (2 buc) 40 mil lei subventii de la bugetul 
local pentru finantarea cheltuielilor de capital 

7. Unitate  den tare cu bra to si accesorii (1 buc) 40 mil lei subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 

8. Unitate Hotter EKG BTL 08 (1 buc) 15 mil lei subventii de la bugetul local 
pentru finantarea cheltuielilor de capital 

9. Microscop trinocular Cu abjectly 20X, camera foto si tab/eta (1 buc) 44  mu  
lei subventii de la bugetul local pentru finantarea cheituielilor de capital 
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10. Microscop operator si diagnostic ORL (1 buc) 100 mfi lei subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 

11. Turn ORL cu accesorii (1 buc) 500 mii lei subventii de la bugetul local 
pentru firtantarea cheltuielilor de capital 

12. Turn artroscopic genunchi cu accesorii (1 buc) 490 mu i lei subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 

13. Microscop operator oftalmologie (1 buc) 450 mii lei subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 

14. Trusa chirurgie clasica abdominala complexa (1 buc) 80 mii lei subventii 
de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 

• Alin. 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 556 mui 
lei 

1. Container sanitar (1 buc) 35 mu i subventii de la bugetul local pentru 
finantarea cheltuielllor de capital 

2. Container dublu (4 buc) 191 Mil subventii de la bugetul local pentru 
finantarea cheltuielilor de capital 

3. Container dublu pentru arhiva,cu rafturi (2 buc) 124 mil subventii de la 
bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 

4. Container simplu depozitare (4 buc) 96 mil subventii de la bugetul local 
pentru finantarea cheltuielilor de capital 

5. Sistem de incalzire pacient compus din patura si saltea (2 buc) 27 mil' 
subventil de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital 

6. Banc de lucru pen tru ando care sistem colorare automata (1 buc) 4 mii lei 
din surse proprii. 

7. Banc de lucru pen tru montare lame si eta/are in mape prezentare (2 buc) 
25 mii subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de 
capital 

8. Dulap de reactivi cu aspiratie (1 buc) 37 mii lei din surse proprii 
9. Schimbator caldura (1 buc) 17 mii subventii de la bugetul local pentru 

finantarea cheltuielilor de capital 

Titlul XVII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -2,09 
mu i lei 

• Alin. 85.01.01 = -2,09 mu i lei reprezinta contravalorea concediilor medicale 
achitate in anul 2021 si recuperate de la Casa de Asigurari de Sanatate 
lalomita, 
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Pe ansamblu situatia eheltuielilor se prezinta astfel 
mu  i lei 

Nr. 
Crt. Denumire Indicator 

Buget 
aprobat 

Rectificare Buget total 

1 Cheltuieli de personal 107.899 107.899 
2 Bunuri Si servicii 36.654 2.09 36.656.09 
3 Alte cheltuieli 800 800 
4 Proiecte cu finantare F.E.N 16.878 16.878 
5 Pleb efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent 0 -2.09 -2.09 

6 Cheltuieli de capital 0 3.507 3.507 
TOTAL 162.231 3.507 165.738 

Cheltuielile sunt mai man i decat veniturile cu suma de 541 mu i lei, suma cc va fi 
acoperita din disponibilul existent in contul de Trezorerie in valoare de 9,706,64 mui 
lei, suma cc reprezinta excedentul anilor precedenti. 

Influentele din prezenta rectificare bugetara vor fi reflectate in trimestrul I at 
anului bugetar 2022. 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

CHELTUIELI 6 mil lei 

TITLUL X Proiecte Cu  finantare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 	 6  mu  i lei 

Art.58.15.02 Finantare externa nerambursabila 6  mu i lei. 

Cheltuielile \tor fi asigurate din disponibilul existent in contul de Trezorerie in 
valoare de 6 mu i lei, suma ce reprezinta excedentul anilor precedent sursa D. 

MANAG R, DIRECTOR F N. CONTABIL 

PATRICHI LIVI 	 GORGOV 



CONSILIUL DE ADM INISTRATIE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA 

HOTARAREA 

NR. 2 DIN 23.03.2022 

ConsiIiu  de Administratie al Spitalului Judetean de Urgent ă  Slobozia , 

numit prin Hot ă r ă rea Consiliului Jucletean Ialomita nr. 181/17.11.2020 privind 

transferul managementului asistentei medicale din cadrul Spitalului Judetean 

de Urgerq ă  Siobozia , Intrunit in sedinta in data de mai sus , 

În conformitate cu 

Legea contabilit ă tii nr. 82/1991 republicat ă  ; 
Art. 186 alin.9 lit.a ş i art/191 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

clomeniul s ă n ă t ă tii ; 

Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale ; 

Normele Metodologice de intocmire si depunere a situaIillor 

financiare aprobate prin Ordinul 494/2021 , 

HOTARA 5TE: 

Art, 1 Avizeaz ă  rectificarea BVC at Spitalului Judetean de Urgent ă  

Slobozia aferent anului 2022 

Art. 2 Prezenta hot ă rAre va fi pus ă  în aplicare prin grija sef serviciului 

financiar contabilitate ; 

Art. 3 Hot ă r ă rea va fi comunicat ă  Consiliului Jude .tean lalomita ş i 

Spitaluiui Judetean de Urgenta Sloboxia , prin intermediul secretariatului SJU 

Slobozia . 
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