ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2018

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :
- Legea nr.2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Vazand expunerea de motive a Primarului orasului Valenii de Munte, raportul de
specialitate al Spitalului Orasenesc Valenii de Munte, si raportul comisiei pentru activitati
economico – financiare;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc
Valenii de Munte pe anul 2018, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : Primarul, Spitalul Orasenesc Valenii de
Munte si Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale.
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul
institutiei.
Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mares Liliana

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina
VALENII DE MUNTE, 28 iunie 2018.
NR.________.

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

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2018

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
-

Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
Art. 19 din Legea nr. 273/2006 – Legea finantelor publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare.
Legea nr. 500/2002- privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare:
Legea nr. 95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordonanta Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru
personalul incadrat in unitatile sanitare .

In urma analizei Raportului de specialitate prezentat de serviciul financiar contabilitate al Spitalului
Orasenesc Valenii de Munte, propun aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2018.
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 13383.00 mii lei
Venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica
697.00 mii lei
Alte venituri din prestari de servicii ( veniturile proprii ale unitatii )
474.00 mii lei
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente 850.00 mii lei
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital 450.00 mii lei
Subventii din FNUASS pt. acoperirea cresterilor salariale
8600.00 mii lei

TOTAL VENITURI

24454.00 MII LEI

Repartizarea cheltuielilor propuse a se efectua pe titluri, astfel:
-

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri si servicii
Alte cheltuieli –( Burse medici rezidenti si fond persoane handicap)
Cheltuieli de capital
TOTAL CHELTUIELI

-

17840.00 mii lei
5332.72 mii lei
181.28 mii lei
1128.20 mii lei
24482.20 MII LEI

Diferenta dintre cheltuielile propuse si venituri, respectiv 28.20 mii lei se acopera din excedentul
anului 2017.

Tinand cont de art.5, alin.(2), art. 29, art. 36, art.49 si art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale propun:

-

aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei publice pentru anul 2018,
conform anexei nr. 1, atasata la prezentul raport de specialitate;
aprobarea anexei nr. 2 privind lista obiectivelor de investitii pe anul 2018.

Motivat de cele prevazute mai sus, va rugam sa aprobati rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul 2018 in vederea transmiterii la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti si la
Trezoreria locala Valenii de Munte.

PRIMAR,
Florin Constantin

SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE
JUDETUL PRAHOVA
CF. 2844200
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

RAPORT
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Spitalului Orasenesc Valenii de Munte pe anul 2018

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
-

Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
Art. 19 din Legea nr. 273/2006 – Legea finantelor publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare:
Legea nr. 500/2002- privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare:
Legea nr. 95/2006- privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordonanta de Urgenta nr. 114/2017 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru
personalul incadrat in unitatile sanitare .

Avand in vedere veniturile realizate si incasate, a contractelor incheiate pentru serviciile medicale
spitalicesti contractate cu Casa de Asigurari de Sanatate Prahova in anul 2018, contractele de
servicii medicale pentru specialitatile clinice si paraclinice ( analize laborator, radiologie si
imagistica medicala , recuperare medicala), contractul privind acordarea sumelor pentru punerea
in aplicare a prevederilor OG nr. 114/2017, veniturile proprii ale unitatii din serviciile medicale
efectuate la cerere , sumele repartizate de Directia de Sanatate Publica pentru asigurarea unor
cheltuieli pentru cabinetele cuprinse in structura organizatorica a spitalului public si a programelor
nationale de sanatate, precum si posibilitatea efectuarii cheltuielilor conform propunerilor
fundamentate de ordonatorul principal de credite, serviciul financiar contabilitate propune
repartizarea bugetului pe cele doua sectiuni ( sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare).
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 13383.00 mii lei
Venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica
697.00 mii lei
Alte venituri din prestari de servicii ( veniturile proprii ale unitatii )
474.00 mii lei
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente 850.00 mii lei
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital 450.00 mii lei
Subventii din FNUASS pt. acoperirea cresterilor salariale
8600.00 mii lei
TOTAL VENITURI

24454.00 MII LEI

Repartizarea cheltuielilor propuse a se efectua pe titluri, astfel:
-

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri si servicii
Alte cheltuieli –( Burse medici rezidenti si fond persoane handicap )

17840.00 mii lei
5332.72 mii lei
181.28 mii lei

-

Cheltuieli de capital

1128.20 mii lei

TOTAL CHELTUIELI

24482.20 MII LEI

Diferenta dintre cheltuielile propuse si venituri, respectiv 28.20 mii lei se acopera din excedentul
anului 2017.

-

Tinand cont de art.5, alin.(2), art. 29, art. 36, art.49 si art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale propun:
aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei publice pentru anul 2018,
conform anexei nr. 1, atasata la prezentul raport de specialitate.
aprobarea anexei nr. 2 privind lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 si repartizarea acestora
pe surse de finantare .
Motivat de cele prevazute mai sus, va rugam sa aprobati rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2018 in vederea transmiterii la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
Ploiesti si la Trezoreria locala Valenii de Munte.

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE
EC. LUPU CONSTANTIN

