
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTARARE 

PROIECT 

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli-estimat  al Spitalului orasenesc 

„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, , pentru anul 2018 

 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ; 

 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,Legea 

nr.2 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului 

public;   

 Avînd în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli-estimat 

pentru anul 2018  cu nr.1614/09.02.2018, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 

Tirgu Neamt, inregistrata la institutia noastra cu numarul 2356/13.02.2018; 

 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 2357/13.02.2018, inaintata de Primarul 

orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Buget Contabilitate, RU si 

dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

 Art.1.Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc „Sfantul 

Dimitrie” Tirgu Neamt- estimat pentru anul - 2018, conform Anexei la prezenta Hotarare, 

parte integranta a acesteia ; 

 Art.2 Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va 

urmari modul in care Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie”  Tirgu Neamt, va lua toate 

masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 

 Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 

prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate 

   

      Initiator,               Avizat legalitate, 

         Primar,       Secretar oraş 

     Harpa Vasilicã           

 

 

 

 

 



Primaria Tirgu Neamt             Avizat, 

Directia Financiar Contabilitate            Primar, 

Nr. 2357/13.02.2018                             Hapa Vasilicã 

 

Raport de specialitate la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli-estimat  al Spitalului orasenesc 

„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, , pentru anul 2018 

 

 Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului 

public;   

 Avînd în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli-estimat 

pentru anul 2018  cu nr.1614/09.02.2018, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 

Tirgu Neamt, inregistrata la institutia noastra cu numarul 2356/13.02.2018; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Supunem spre aprobare Bugetul  de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc 

„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt –estimat pentru 2018, in forma prezentata de serviciul de 

specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt , astfel : 

o Venituri totale de 36.625.000 lei: 

� venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt : 15.729.564 lei 

� venituri proprii din prestari de servicii : 552.000 lei; 

� venituri din contractele cu DSP Neamt : 2.402.694 lei 

� subventii BL-finantare naveta+chirie cadre medicale : 42.000 lei 

� subventii din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate pentru 

acoperirea cresterilor salariale : 16.544.688 lei 

� venituri provenite din valorificarea unor bunuri : 0 lei 

� excedent 2017: 1.354.054 lei 

o Cheltuieli totale de 26.400.000 lei: 

� cheltuieli de personal : 32.000.000 lei 

� cheltuieli cu bunuri si servicii : 4.310.000 lei 

� burse : 120.000 lei 

� sume Leg.448/2006 : 195.000 lei 

� cheltuieli de investii : 0 lei 

 

Supunem spre aprobare proiectul de hotarare cu anexele aferente in forma prezentata 

de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt. 

 

 

 

 Prenume, nume                         Functia publica                                              Semnatura                 Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  

Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 13.02.2018 

Intocmit: 

Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 

Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 13.02.2018 

 

 

 

 

 

 



 

Primaria Tirgu Neamt        

Nr. 2357/13.02.2018 

      

Expunere de motive la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli-estimat al Spitalului orasenesc 

„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt, , pentru anul 2018 

 

 Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului 

public;   

 Avînd în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli-estimat 

pentru anul 2018  cu nr.1614/09.02.2018, prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul Dimitrie” 

Tirgu Neamt, inregistrata la institutia noastra cu numarul 2356/13.02.2018; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Supunem spre aprobare Bugetul  de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc 

„Sfantul Dimitrie” Tirgu Neamt –estimat pentru 2018, in forma prezentata de serviciul de 

specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt. 

. 

 

 

            Primar, 

               Harpa Vasilicã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














