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PROJECT HOTAR4RE NR.
privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri ş i cheltuieli al
Spitalului Jude lean de Urge* Slobozia, pe anul 2022
Consiliul Judeţean
Avand în vedere:
Referatul de ciprobare nr. 3 3 57)
din jo 66- .2022 al Presedintelui Consiliului
Judelean
Examin ănd:
- Nota de fundamentare nr. R1 4635 din 11.05.2022 a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slobozia privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022;
- Hotăreirea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urge* Slobozia
nr. 6- din 49 .
.2022 de avizare a rectificării bugetului de yen//un şi cheltuieli al
Spitalului Judelean de Urgenţă Slobozia, pe anu 2022,
- Raportul de specialitate nr. / 3 / ../.02 2
n .20.0( .2022 al Direcţiei Buget
Finanţe;
- Avizul nr.
din
.2022a 1 Comisiei economico-financiare şi
agricultur
- Avizul nr.
din
.2022 al Comisiei pentru munc ă, sănăt ate,
asistenta social si familie,
In conformitate cu
- prevederile Hotărcirii Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 17 din 10.02.2022 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe
anul 2022, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s ănătătii, cu inodific ările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) i al/n. (2) din Legea nr. 273/2006 privind ,finanţele
publice locale, cu modific ările şi complet ările ulterioare;
- prevederile art. 173 aim. (1) lit, b) si lit. d), alin. (5) lit. c) şi art. 191 alin. (6) lit. b) din
Ordonanţa de urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificârile şi
complet ările ulterioare,
In temeiul art. 196 aim. (1) lit. a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific ările si complet ările ulterioare,

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

HOT Ă R Ă STE:

Art. 1 (1) Se aprobei rectificarea bugetului finantat integral/partial din venituri proprii al
Spitalului Judetean de Urge* Slobozia, pe anul 2022, pe sectiuni, cap/tale, subcapitole, titluri,
articole şi alineate, la venituri în sumei de 166.250,50 mii lei, la cheltuieli in sum ă de
166.804,50 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
(2) Se aprobei utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 554,00 mu i lei ca sursei de
finanţare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului finantat integral/partial din venituri
proprii.

Art. 2 Se imputerniceste Directia Buget Finante din cadrul aparatului de special itate al
Consiliului Judegan Ialomita şi Spitalul Judetean de Urgentă Slobozia s ă introducei
modificeirile i complet ările in structura bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului Judetean
de Urge* Slobozia, in prograrnul de investitii pub lice al acestuia şi în bugetul general
consolidat, pe anul 2022.
Art. 3 Prevederile prezentei hoteirari vor fi aduse la indeplinire de către Spitalul
Judelean de Urgentei Slobozia, punerea in aplicare fiind asigurată de man agerul uniteiţii
sanitare.
' devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
Art. 4 Prezenta hoteirare
cunostintă publică.

Art. 5 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotărare va fi
comunicată, spre ducere la indeplinire, Direcţiei Buget Finante din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean lalomita şi Spitalului Judetean de Urgent-et Slobozia, şi, spre
stiintei, Institutiei Prefectului - Judetul Ialomita, urmand a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judelean Ialomita.
PRESEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al jude ţului Ialornita
Adrian Robert IONESCU
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ANEXA
LA HOTĂRAREA NR.
/
.05.2022
privind aprobarea rectific ării bugetului de vertituri 0 cheltuieli at Spitalulut Jude ţean de Urgen ţil Slobozia,
pe anul 2022
- mu i lei N.
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Program
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4

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

TOTAL VENITURI

165.197,00

1053,50

166.250,50

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

145.353,00

1.003,50

146.356,50

30,10.05.30 Alto venituri din concesiuni şi inehirieri de c ătre institutiile publice
33.10.08 Venituri din prest ări de servicii
33.10.21 Venituri din contracteie incheiate Cu casele de asigur ări sociale de sănătate
33.10.30 Venituri din contractele inehelate ea directiiie de s ănătate publică din sume
alocate de la bugetul de stat
33.10.32 Venituri din contractele incheiate eu institutiile de mediein ă legală
37,10.01 Donatii şi sponsoriz ări
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de functionare pentru finantarea sec ţiunii de
dezvoltare a bugetului local
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din
domeniul sănătăţii
43.10.33 Subven ţii din bugetul Fondului naVonal unic de asigur ări sociale de sănătate
pentru acoperirea ere şterilor salariale

T

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
37.10.04 Vărsăminte din sectiunea de functionare

42.10.70 Subventii de la bugetul de stat c ătre institutii pubiice finantate partial sau
integral din venituri proprii necesare sustinerii derul ării proiectelor finantate din fonduri
exteme nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020
43.10.14 Subven ţii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătkii
43.10.16.01 Sume din bugetul de stat c ătre bugetele locale pentru finan ţarea aparaturii
medicate şi echiparnentelor de comunica ţii in urgent ă in sănătate
48.10.01.01 Sume primite in contui pl ătilor efectuate in anul curent
48.10.01.02 Sume primite in contul pl ătilor efectuate in mail anteriori

21,00
2,819,00
54.118,00'

21,00
2.819,00
54,118,00

25.931,00
3.000,00
0,00

25.931,00
3.000,00
5,50

5,50

-50,00
5.500,00

-50,00
998,00

54.014,00
19.844,00

6.498,00
54.014,00

50,00

19.894,00

50,00

50,00

2.099,00

2.099,00

2.407,00

50,00

559,00
11,890,00
2.839,00

2.457,00
559,00
11.890,00
2.839,00

TOTAL CHELTUIELI

165 738,00

1.066,50

166.804,50

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCT1ONARE

145.353,00

1.003,50

146.356,50

Paragraf 66.10.06,01 Spitale generate
Articol/Alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.01.05 Sporuri pentru condiţii de muncă
10,01.11 Fond aferent pl ătii cu Ora
10.01.17 Indemnizatii de hrană
10.02.06 Vouehere de vacantă
10.03,07 Contribu ţia asiguratorie pentru munch'
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.02 Materiale pentru cur ăţenie
20.01.03 incălzit, iluminat şi fortă monied
20.01.04 Apă, canal şi salubritate
20.01.05 Carburanti şi lubriflanti

145.353,00

1.003,50

146.356,50

74,958,00
20.940,00
5.098,00
3.153,00
1,348,00
2,402,00
191,00
149,00
1,753,00
540,00
180,00

10,00
500,00
4,00
10,00

74.958,00
20.940,00
5,098,00
3.153,00
1.348,00
2,402,00
201,00
149,00
2.253,00
544,00
190,00
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20.01.06 Piese de schimb
20.01.07 Transport
20.01.08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii Cu caracter functional
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intrelinere si func ţionare
20.02 Reparaţii curente
20.03.01 I-fran ă pentru oameni
20,04,01 Medicamente
20.04.02 Materiale samtare
20,04.03 Reactivi
20.04.04 Dezinfectan ţi
20.05.01 Uniforme şi echipament
20.05.03 Lenjerie ş i accesorii de pat
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20,06.01 Deplas ări interne, detaşări, transfer ări
20.06.02 Deplas ări in străinătate
20.09 Matertale de laborator
20.11 Cara, publicatii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregătire profesional ă
20.14 Protec ţia mtmcii
20.25 CheltuieIi judiciare 5i extrajudiciare derivate din aetiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispozi ţiilor legale
20.30.01 Reclama si publicitate
20.30.04 Chirii
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
59.17 Despăgubiri civile
59.40 Surne aferente persoanelor cu handicap neincadrate
85.01.01 Pl ăţi efectuate in anii precedenti şi recuperate in and curent in sec ţiunea de
functionare a bugetuiui local

3

803,00
602,00
79,00
2.750,00
8.856,00
709,00
991,00
9.020,00
3.842,00
3.210,00
534,00
12,09
10,00
445,00
60,00
50,00
646,00
20,00
35,00
85,00
10,00

745,00
463,00
-25,00

11,00
-50,00

170,00
30,00
872,00
74,00
200,00
600,00

72,00

-2,09

-2,09

0,00

-

0,00

I
20.385,00

-

4
886,50
632,00
81,00
2.057,00
8.929,00
477,00
991,00
9.765,00
4.305,00
3.185,00
534,00
12,09
10,00
456,00
60,00
0,00
646,00
20,00
35,00
85,00
10,00

83,50
30,00
2,00
-693,00
73,00
-232,00

170,00
30,00
800,00
74,00
200,00
600,00

DEFICIT - SECTIUNEA DE EUNCTIONARE
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Articol/Alineat
58.01.01 Finantarea national ă
58.01.02 Finantarea extern ă nerambursabil ă
58.01.03 Cheituieli neeligibile
71.01.02 Ma şini, echipamente şi mijloace de transport
Incubator cleschis tip masa de reanimare
Incubator hibrid inchis-deschis „si pentru transport intraspitalicesc
Autouttlitard pentru transport persoane decedate
Autoutilitard pentru transport pacienti dialla
Videobronhoscop interventional*
EKG 12 canale cu masa mobila
Unitate dentara cu brate si accesorii
Unitate Halter EKG BTL 08
Microscop trinocular cu obiectiv 20X, camera foto si tableta
Microscop operator si diagnostic ORL
Turn ORL cu accesorii
Turn artroscopic genunchi cu accesorii
Microscop operator oftalmologie
Trusă chirurgie clasica abdominala complexă
Masina de curatat cartofi
71.01.03 Mobilier, aparatur ă birotică şi alte active corporale
Container sanitar
Container dublu
Container dubhi pentru arhivă, cu rafturi
Container simplu depozitare
Sistem de incalzire pacient compus din pciturci si saltea

Program
rectificat

Influente
'

1

2.099,00
14.729,00
50,00
2.951,00
150,00
482,00
250,00
250,00
60,00
40,00
40,00
15,00
44,00
100,00
500,00
490,00
450,00
80,00
0,00
556,00
35,00
191,00
124, 00
96,00
27,00

I
63,00

13,00

13,00
0,00

20.448,00
2.099,00
14.729,00
50,00
2.964,00
150,00
482,00
250,00
250,00
60,00
40,00
40,00
15,00
44,00
100,00
500,00
490,00
450,00
80,00
13,00
556,00
35,00
191,00
124,00
96,00
27,00

Nr.
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crt.
1
Banc de luent pentru andocare sistem colorare automatci
Banc de lucru pentru montare lame si etalare in mape prefentare
Dulap de reactivi Cu aspiralie
Schiinbiitor aildură
71.01.30 Alte active fixe
Prolectare,avizare ,si executie racord ga.7e pentru centrala termiccidin
Ambulatoriul din cadrul Spitalului Judefean de Urge* Slobozia

Influente

Program
rectificat

3

4

4,00
25,00
37,00
17,00
0,00

50,00

4,00
25,00
37,00
17,00
50,00

0,00

50,00

50,00

DEFICIT - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

541,00

13,00

554,00

DEFICIT - TOTAL

541,00

13,00

554,00

1
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PRE$EDINTE

1?EFERAT DE APR OBARE
la proieetul de hotdritre privind aprobarea rectificdrii bugetului
de venituri şi eheltuieli al
Spitalului Judetean de Urge* Slobozia, pe anul 2022

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbateril se propune aprobarea rectificeirii bugetului de
venituri i cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urge* Slobozia, pe anul 2022.
Prin Nato de fundamentare nr. R1 4635 din 11.05.2022 Spitalul Judeţean de Urgent-a
Slobozia îşi intemeiazei rectificarea bugetului de venituri ş i cheltuieli pe anul 2022, prin raportare la
sursele de finantare i cheltuielile prognozate pentru asigurarea funetionalitciriă unităţii spitalicesti in
vederea asigurdrii serviciilor mediccde.
Rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urge* Slobozia, a
fost aprobatei prin Hotdrdre a Consiliului de administraţie si are in vedere majorarea bugetului de
venituri i cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgentei Slobozia in vederea finanţdrii cheltuielilor cu
utiliteltile, a lucreirilor de igienizare şi amenajare spaţii, relocare echipamente medicale, materiale de
intretinere, dotarea cu o masina de curdtat cartofi, precum şi proiectarea, avizarea i execuţia
racordului de gaze la centrala termicci din cadrul ambulatoriului, aces tea fiind determinate de
lucrdrile de reabilitareş i modernizare.
La partea de venituri, intervin modificeiri de surse de finanţare, respectiv cu sume din donaţii
si sponsorizari, subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul
scinc"iteiţii si subven ţii din bugetele locale pen tru finan ţarea cheltuielilor de capital din domeniul

La partea de cheltuieli, in urmcz actualizeirii surselor de finantare, intervin majoreiri de credite
huge tare, respectiv majorarea cheltuielilor cu bunuri şl servicii, preewn ş i majorarea cheltuielilor
active nefinanciare.
Deficitul ce rezultei ca diferentd intre veniturile planificate şi cheltuielile neeesar afî efectuate
va acoperit din excedentul inregistrat la finele anului precedent.
Sursele de finanlare, cuantumul acestora si cheltuielile se reOsese detaliate in raportul
Directiei Buget Finanţe si în anexa la pro iectul de hoteirdre, pe surse i destinaţii potrivit normelor
specce domeniului i conlbrm propunerii Spitalului Judetean de Urgenrci Slobozia.
Avdnd in vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele pub/ice
cu modific ările ş i complearile ulterioare, coroborat Cu dispozitiile art. 173 alin. (1) lit. b) yi
lit. d), alin. (5) lit. c) i art. 191 aim. (6) lit, b) din Ordonanţa de urge*" a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, constateind c ă sunt indeplinite conditide de necesitate şi oportunitate,
propun Consiliului Judetam falomiţa aprobarea hoteirdrii in forma si conţinutul prezent ate în
proiect.
PRE$EDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat,
Teodorescu Gabriela Virginia
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RAPORT
privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi cheltuieli
at Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe annl 2022

Prin proiectul de hotărke prezentat spre analiz ă şi aprobare, Spitalul Jude ţean de Urge*
Slobozia propune Consiliului Judeţean lalomiţa rectificarea bugetului propriu pe anul 2022, sus ţinută prin
Nota de fundamentare nr. R1 4635 din 11.05.2022, constand in uttuătoarele:
16. la partea de venituri, intervin modific ări de surse de finanţare, in cuantum de +1.053,50 mu i lei,
dup ă cum urmează:
• sume din donaţii şi sponsorizări +5,50 mu lei
• subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii;
+998,00 mu lei;
• subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul
sănătăţii: +50,00 mu lei;
4, la partea de cheltuieli, in unna actualizkii sursclor de finanţare, intervin major ări de credite
bugetarc in cuantum de -Hi .066,50 mu lei,:
• majorarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii Cu suma de +1.003,50 mu i lei;
• majorarea cheltuiehlor cu active nefinanciare cu surna de +63,00 mu i lei;
Majorarea bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului kidelean de Urge* Slobozia este
determinat ă de necesitatea finan ţării cheltuielilor cu utilităţile, a lucrărilor de igienizare şi amenajare
spaţii, relocare echipamente medicale, materiale de intrefinere, dotarea cu o ma şină de curăţat cartofi,
precum i proiectarea, avizarea şi execuţia racordului de gaze la centrala termic ă din cadrul
ambulatoriului, acestea fund determinate de lucrările de reabilitare i modemizare
Deficitul rezultat ca diferen ţă intre veniturile planificate i cheltuielile necesar a fi efectuate, este
de 554,00 mu i lei, deficit ce va fî acoperit din excedentul inregistrat la finele anului precedent.
Influenţele propuse sunt prezentate şi detaliate prin nota de fundamentare invocat ă.
Rectificarea adoptatd va fi operat ă in bugetul Spitalului Jude ţean de Urgenţă Slobozia, influenţele
urmand a fi intro duse in bugetul general consolidat al Judeţului Ialomiţa.

Director executiv,
Mihaela Moroianu

Consilier,
Diana AcAndra Lazăr

coNsEin JUDETEAN JALOMITA
WHAM, JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Sty.Decebai, Nr.3, Slobozia, Judet Iaiontta
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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.

GER,
VIU DANIEL
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NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI
CHELTUIELI
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZL4
PENTRU ANUL 2022

Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia este o institutie publica cu paturi, de
interes judetean, cu personalitate juridica, care fimctioneaza in baza Legii nr. 95
/ 2006-legea privind reforma in domeniul sanatatii si a Legii or. 273/2006- legea
privind finantele publice locale.
Este singurul spital de urgenta din judet care asigura permanent servieii
medicate 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 medicate 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 medicate.
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.

CONSIDUL JUDETEAN IALOMITA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
esub al, Nr.5, Slobozia, Judet latomita
Cod postal 020013
Telefon 0243-212130, Fax 0243-234657
&nail spitalsloboziagginalconi
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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 clieltuieli a fost intocmit in ideea unei
adrninistrari cat mai eficiente a resurselorde 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 fmantele publice locale;
• Legea nr. 95 / 2006 Legea privind reforma in domeniul sanatatii;
• I-I.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 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare in anul 2016 a H. G. 161/2016;
0.M. S. si al presedintelui CNAS NR. 78/14/2018;

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

Veaituri 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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4:• Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii;
•:* Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii;
4:* Subventii de la bugetul de stat;
•:0 Venituri proprii;
4;1* 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 eheltuieli aprobat in sedinta Consiliului Judetean Ialornita prin
Hotararea nr. 17 din 10 februarie 2022, rectificat prin Hotararea nr. 60 din
29 martie 2022.
SUPLIMENTARE VENITURI 1.053,5 mu i lei
I. Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente
din domeniul san ătătii 998 mu i lei
Pentru cheltuielile cu bunurile si serviciile a fost solicitata suma de
998 mu i lei, care va fi utilizata pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere,
respective inazit , iluminat si forta motrica— art. 20.01.03 , pentru care
solicitam suma de 450 mu i lei pentru a acoperi facturile emise de End l Energie
S.A. si Engie S.A. in lunile aprilie-mai 2022. Deoarece de la articolul bugetar
20.06.02 — Deplasari in strainatate- creditele bugetare in suma de 50 mu i lei pot
fi disponibilizate, solicitam ca acestea sa fie virate catre articolul bugetar
20.01.03, urmand ca diferenta de 400 mu i lei sa fie asigurata din subventii din
bugetele locale pentru finarrtarea cheltuielilor eurente din domeniul s ănat4ii.
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Avand in vedere ea au fost demarate lucrarile din eadrul proiectului
"Reabilitarea, modernizarea Si dotarea ambulatoriului din eadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Slobozia " suntem nevoiti sa facem o serie de relocari si
comasari ale sectiilor,ce presupune disponibilizarea temporara a obiectelor de
inventar si a mijloacelor fixe aflate in durata de functionare (Ce trebuiesc
pastrate si utilizate ulterior). Astfel ne aflam in situatia de a inehiria spatii pentru
depozitarea materialelor , precum si de a igieniza si amenaja spatii noi
identificate pentru a le da functiuni medieale (multe dintre acestea find folosite
multi ani ca vestiare sau ca spatii de depozitare arhiva) pentru relocarea
cabinetelor din ambulatoriu. In urma relocarii, unele spatii vor trebui sa fie
reavizate si acreditate. Pentru acest lucru avem nevoie de suma de 598 mu i lei ,
stabilita astfel:
• Inchiriere depozit — art.20.30.04-: 9.000 lei *8 luni =72.000 lei
• Lucrari de igienizare si amenajare( amenaj are rampa acces ambulanta,
arnenajare si igienizare U.P.U., relocare bucatarie dietetic si sala operatii
ORL) -art.20.02-: estimate la aproximativ 68.000 lei
• Lucrari de prestari servicii relocare echipamente medicale (U.P.U,
sterilizatoare, Mamograf, analizoare laboratorul clinic), desfiintare instalatie
gaze aeriana si relocare centrala termica Si instalatie interioara gaze, precum
si instalatie de apa calda, refacere bransamente, demontat aparate aer
conditionat, transport echipamente -art.20.01.30 = 388.000 lei
• Materiale de intretinere necesare relocarii compartimen -tului sterilizare,
bucatarie dietetica pediatrie, pediatrie U.P.U, nou nascuti, B.F.T
art.20.01.09— 57.000 lei
• Pro curat rafturi metalice U.P.U, plita electrica Nou nascuti, aparate aer
conditionat mobil Nou nascuti — art.20.05.30= 11.000 lei
• Procurat piese de schimb sterilizare si U.P.U.-art.20.01.06 = 2.000 lei
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Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii 50 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 "Proiectare, avizare si executie
racord gaze pentru centrala termica din Ambulatoriul din cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta Slobozia", suma solicitata din subventii de la bugetui
local Mild de 50 mu i lei.
III.

Donatii si sponsorizari 5,5 mu i lei

In urma incheierii contractului de sponsorizare nr.62/12.04.2022
intre Asociatia "E Pluribus Unum" si Spitalul Judetean de Urgenta
Slobozia, a fost virata si respectiv incasata suma de 5,5 mu i lei pentru
achizitionarea de materiale consumabile (materiale sanitare) pentru
aparatura medicala donata anterior de Asociatia "E Pluribus Unum".
Pe ansamblu situatia veniturilor se prezinta astfel
mii lei
Nr.
Crt.

Denumire Indicator

1.

Venituri din contracte inch. cu CAS IL

2.

Venituri din contracte inch. Cu DSP IL

3.

Venituri din contracte inch. Cu Inst. Mina
Minovici
Venituri din prestari de servicii

4.

5.

6.

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

Buget
aprobat

Rectificare

Buget total

54.118

54.118

25.931

25.931

3.000

3.000

2.819

2.819

5.500

998

6.498

2.407

50

2.457

CONSILTUL JUDETEAN IALOMITA
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ptr.

8.

Subventil din bugetul FNUASS
acoperirea cresterilor salariale
Venituri din concesiuni Si inchirieri

9.

Valorificari

10.

15.

Subventii de la bugetul de stet catre
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii pentru
derularea proiectelor finantate din FEN
Sume primite de la UE in contul platilor
efectuate in anii anteriori
Sume primite de la UE in contul platilor
efectuate in anul curent
Sume din bugetul de stat catre bugetele
pentru finanarea aparaturii
locale
medicale
Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de deszoltare
Varsaminte din sectiunea de functionare

16

Donatii Si sponsorizari

7.

11.
12.
13.

14.

54,014

54.014

21

21

2099
.

2.099

2.839

2.839

11.890

11.890

559

559

-60

-50

50

50

0

5,5

5,5

165.197

1.053,5

166.250,5

SUPLIMENTARE CHELTUIELI 1.066,5 mil lei
In elaborarea structurii si in estinriarea 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 cheltuiell sa
fie efectuate in conditii de maxima eficienta si in deplina concordanta cu necesitatile
spitalului.

•
•
•
•
•

Suplimentarea cheltuielilor detaliate pe titluri se prezinta astfel :
0
Cheltuieli de personal
Titlul I
mu i lei
1.003,6 mil lei
Bunuri Si servicii
Titlul II
0
Titlul X Alte cheltuieli
mu i lei
Titlul XVII Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
63 mu i lei
Titlul XII Active nefinanciare

TOTAL

1.066,5 mu i lei
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TITLUL II. BUNUR1 Si SERVIC11 1.003,5 mil lei se repartizeaza astfel :
Art. 20,01 Bunuri si setvicii
Alin. 20.01.01 Furnituri de birou = 10 mu i lei suma este necesara pentru
achizitionarea furniturilor necesare desfasurarii activitatii
Alin. 20.01.03 Incalzire,iluminat si forta motrica = 500 mil lei suma este
necesara pentru achitarea facturilor de incalzire si iluminat, deoarece costurile
acestor servicii au depasit prevederile existente in primele doua trimestre.
Alin. 20.01.04 Apa, canal si salubritate = 4 mil lei suma este necesara
pentru achitarea facturilor
Alin. 20.01.05 Carburanti si lubrifianti = 10 mu i lei sunia este necesara
pentru achitarea facturilor
Alin. 20.01.06 Piese de schimb = 83,5 mil lei suma este necesara pentru

procurare piese de schimb sterilizare si U.P.U, precum si materiale
eonsumabile pentru echipamentele medicale provenite din sponsorizari
(senzori pulsoximetru si mansete tensiometre si monitoare).
Alin. 20.01.07 Transport = 30 mu i lei suma este necesara pentru achitarea
facturilor
Alin. 20.01.08 Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet = 2 mu i lei suma este
necesara pentru achitarea facturilor
Alin. 20.01.09 Materiale si prestari de semicii cu caracter functional =
-693 mil lei suma prevazuta initial depaseste solicitarile
Alin. 20.01.30 Alte bunuri si servicil pentru intretinere si functionare =

73 mil lei suma necesara pentru efeetuarea de lucrari de prestari servicii

relocare echipamente rnedicale (U.P.U, sterilizatoare, Mamograf,
analizoare laboratorul clinic), desfiintare instalatie gaze aeriana si relocare
centrala termica si instalatie interioara gaze, precum si instalatie de apa
calda, refacere bransamente, demontat aparate aer conditionat, transport
echipamente
Art. 20.02 Reparatii curente
solicitarile

-232 mil lei suma prevazuta initial depaseste

ACIEEDITAT
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Art. 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alin. 20.05.30 Alte oiecte de inventar = 11 mil lei pentru procurat rafturi

metaliee U.P.U, plita eleetrica Nou nascuti, aparate aer conditionat mobil
Nou nascuti
Art. 20.04 Medicamente si materiale sanitare 1.183 mu lei
Alin. 20.04.01 Medicamente = 745 mu i lei suma este necesara pentru
achitarea facturilor
Alin. 20.04.02 Materiale sanitare = 463 mil lei suma este necesara pentru
achizitionarea de oxigen
Alin. 20.04.03 Reactivi = 25 mil lei numarul testelor pentru care erau
necesari reactivii a scazut
Art. 20.06 Deplasari,detasari,transferuri
Alin, 20.06.02- Deplasari in strainatate= -50 mH lei creditele bugetare in
suma de 50 i lei pot fi disponibilizate

mu

Art. 20.30 Alte cheltuieli
Alin. 20.30.04 Chilli = 72 mil lei pentru inchiriere depozit

TOTAL

1.003,5 mu i lei

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCARE 63 Mil LEI
•

Alin. 71.01.02 Masini, echipamente si mijl. de transport 13 mu i lei
1. Masina de curatat cartofi 13 mu i lei banii din surse proprii

•

Alin. 71.01.30 Alte active fixe SO mu i lei

1. "Proiectare, avizare si executie racord gaze pentru centrala
termica din Ambulatoriul din cadrul Spitalului Judetean de
Urgenta Slobozia", suma solicitata din subventii de la bugetul
local fund de 50 mu i lei
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Pe ansamblu situatia cheltuielilor se prezinta astfel

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6

Denumire Indicator

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Alte cheltuieli
Proiecte cu finantare F.E.N
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent
Cheltuieli de capital
TOTAL

Buget
aprobat

Rectificare

107.899
36,656,09
800
16.878
-2,09
3,507
165.738

1.003,5

63
1.066,6

Buget total

107.899
37.659,59
800
16.878
-2.09
3.570
166.804,5

Cheltuielile sunt mai marl decat venitu rile Cu suma de 13 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. Astfel itotala utilizata din excedentul
anilor precedeneflind in cuantum de 554 mii lei.
Influentelě din prezenta rectificare bugetara vor fi reflectate in trimestrele I Si II
al anului bugetar 2022.
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C0NSIL4UL DE ADMINISTRAT1E AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZ1A

HOTARAREA

NA. 5 DIN 19.05.2022

Consiliut de Administratie at Spitalului Judetean de Urgenfa Stobozia
numit prin HotArkea Consiliului Judetean talomita nr. 181/17.11.2020 privind
transferul managementului asistentei medicate din cadrul Spitalului Jucletean
de Urgen0 Slobozia intrunit Tn sedinta in data de mat sus

Tn conformitate
Legea contabilitAtii nr. 82/1991 republicat5 ;
Art. 186 alin.9 lit.a si art/191 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul s5n6t6Iii ;
Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locate ;
Normete Metodologice

de Tntocmire si depunere a situatillor

financiare , aprobate prin Ordinul 494/2021

HOTARA .5TE:

Art. 1 AvizeazA rectificarea BVC at Spitalului Judetean de Urgent
Slobozia aferent anului 2022.

Art. 2 Prezenta hotkare va fi pusä Tn aplicare prin grija sef serviciului
financiar contabilitate

Art. 3

Hot5rArea va ft comunicat5 Consitiulut Judetean lalomita si

Spitalului Jucletean de Urgenta Slobozia , prin intermediul secretariatului SJU
Slobozia

