
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Orăşenesc  
Vălenii de Munte pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 - 2023 

 
 

 Având în vedere prevederile legale cuprinse în : 
- Legea nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 
 Văzând referatul de aprobare al Primarului orașului Vălenii de Munte, raportul de 
specialitate  al Serviciului buget - finanţe, impozite și taxe locale și raportul comisiei pentru 
activități economico – financiare; 
 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 

Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orăşenesc 
Vălenii de Munte pe anul 2020, și estimări pe anii 2021 – 2023, conform anexelor nr.1 și 2, ce fac 
parte integranta din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează : Primarul, Spitalul Orăşenesc Vălenii de 
Munte și Serviciul buget – finanţe, impozite și taxe locale. 
 Art.3. Hotarârea se va afişa la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte și se va publica pe 
site-ul instituţiei. 
 Comunicarea, afişarea și publicarea se vor face de către Biroul administraţie publică locală. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Popescu Constantin - Gabriel 

       
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ: 

             SECRETAR GENERAL : Onoiu Elena - Adina 
 
 
 
VĂLENII DE MUNTE, 26 iunie 2020. 
NR. 80 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
PRIMAR 
NR._________/________ 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului 
Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2020 

 
In conformitate cu:  

- Art. 19 din Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare. 

- Legea nr. 5/06.01.2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020; 
- Ordonanţa de urgenta a Guvernului României nr. 50/15.04.2020 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020 ; 
- Legea nr.500/2002 - privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare; 
-     Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările 
       ulterioare; 
-     Ordonanţa de Urgenta nr.114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 
pentru 
      personalul încadrat in unităţile sanitare ; 
-      Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art. IX alin. (1) din Ord. De Urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele 

masuri economice si financiar –bugetare, potrivit cărora prin derogare de la prevederile 
art. 23 alin (1) si (2) din Legea responsabilităţii fiscal –bugetare  nr.69/2010, republicata, 
cu modificările si completările ulterioare, in anul 2020 se pot promova rectificări in 
primul semestru al anului 2020. 

  
     Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 aprobat prin HCL nr. 37/28.02.2020 si 
rectificat prin HCL nr. 55/30.04.2020 se modifica si se completează potrivit prevederilor 
legale.  

              Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, si 
la cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri, precum si alineate si paragrafe, este prevazuta in 
anexa nr. 1, astfel: 
 

-   Venituri din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de 
Sanatate 13.656,50 mii lei 
-   Venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate 
Publica     1.145,00 mii lei
-   Alte venituri din prestari de servicii ( veniturile proprii ale 
unitatii )     1.025,00 mii lei
-   Subventii de la bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente in domeniul sanatatii      870,00 mii lei 
-   Subventii din FNUASS pt. acoperirea cresterilor salariale  12.500,00 mii lei 
-   Donatii si sponsorizari          28,50 mii lei 

 TOTAL VENITURI 
29.225,00 MII 
LEI 

 
Repartizarea cheltuielilor propuse a se efectua pe titluri, 
astfel:  

- Cheltuieli de personal 
22.369,00 mii 
lei 

-      Cheltuieli cu bunuri si servicii 
6.502,00 mii 
lei 

- Alte cheltuieli –( fond persoane handicap neincadrate) 197,00 mii lei 
- Cheltuieli de capital 157,98 mii lei 



 TOTAL CHELTUIELI 
  29.225,98 MII 
LEI 

                             
                      Motivat de cele prevăzute mai sus, propun aprobarea rectificării bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2020, in vederea transmiterii la Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice 
Ploieşti si la Trezoreria locala Valenii de Munte. 

 
PRIMAR, 

Florin Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
ORASUL VALENII DE MUNTE 
SERVICIUL BUGET - FINANTE 

  Nr.________/_______ 
 

RAPORT 
privind  rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al 

 Spitalului Orăşenesc Valenii de Munte  pe anul 2020 
 

 
 

        Rectificarea, fundamentarea si dimensionarea proiectului de buget al Spitalului 
Orăşenesc Valenii de Munte pe anul 2020 s-a realizat având in vedere prevederile legale 
cuprinse in: 
 

- Legea nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
- Art.19 din Legea nr.273/2006 – Legea finanţelor publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare: 
- Legea nr.500/2002- privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare: 
- Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările 

ulterioare. 
- Ordonanţa de Urgenta  nr.114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

pentru personalul încadrat  in unităţile sanitare . 
- Ordonanţa de Urgenta nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ. 
- Legea nr.500/2002 - privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare: 
- Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările 

ulterioare. 
- Ordonanţa de Urgenta  nr.114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare 

pentru personalul încadrat  in unităţile sanitare . 
- Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările si completările ulterioare. 

 
Supunem spre aprobare rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orăşenesc 
Valenii de Munte  in forma prezentata de serviciul de specialitate financiar contabil, astfel :  
 
Secţiunea de funcţionare 
A . Venituri totale de 29.068 mii lei nu prezintă influente fata de bugetul anterior, acestea se 
suplimentează cu suma de 3,5 mii lei, cod indicator 37.10.01, veniturile din donaţii si sponsorizări 
si se diminuează cu suma de 3.5 mii lei, cod indicator 33.10.21, veniturile încheiate cu casele de 
asigurări de sănătate. 
B. Cheltuielile totale de 29.068 mii lei nu prezintă influente fata de bugetul anterior, modificările 
aduse reprezentând virări de credite intre articole si aliniate. 
 
Secţiunea de dezvoltare 
Nu sunt modificări aduse fata de bugetul anterior. 
 
Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, si la 
cheltuieli pe parti, capitole, subcapitole, titluri, precum si alineate si paragrafe, este prevăzuta in 
anexa nr.1, astfel: 

 
• Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate, 13.656,5 mii lei; 
• Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publica, 1.145 mii lei; 



• Alte venituri din prestări de servicii (veniturile proprii ale unitatii), 1.025 mii lei; 
• Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente, 870 mii lei; 
• Subvenţii din FNUASS pentru acoperirea creşterilor salariale, 12.500 mii lei; 
• Donaţii si sponsorizări, 28,5 mii lei. 

Total Venituri: 29.225 mii lei 
 

Repartizarea cheltuielilor propuse a se efectua pe titluri, astfel: 
 

• Cheltuieli de personal, in suma de 22.369 mii lei;                                                                                       
• Cheltuieli cu bunuri si servicii, in suma de 6.502 mii lei;                                                                             
• Alte cheltuieli (fond persoane handicap), in suma de 197 mii lei;                                                        
• Cheltuieli de capital, in suma de 157,98 mii lei; 

Total Cheltuieli: 29.225,98 mii lei                                                                                     
 
   Motivat de cele prevăzute mai sus, va rugam sa aprobaţi rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli  pe anul 2020 in vederea transmiterii la Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice 
Ploieşti si la Trezoreria locala Valenii de Munte. 
 

Sef Serviciu Buget Finanţe ITL 
 

Nitu Elena 
 
 


