
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

HOTĂRÂRE 

PROIECT 

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc 

„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț și a Listei de investiții, pentru anul 2018 

 

Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț ; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Legea 

nr.2 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli a spitalului 

public;   

 Având în vedere Nota de Fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2018 cu nr. 13.698/07.12.2018, prezentată de Spitalul Orășenesc „Sfântul 

Dimitrie” Tîrgu Neamț, înregistrată la instituția noastră cu numărul 17.393/12.12.2018; 

 Analizând ‘’Expunerea de motive’’ nr. 17478/ 13.12.2018, înaintată de Primarul 

orașului Tîrgu Neamț și ‘’Raportul de specialitate’’ al Direcției Buget Contabilitate, RU și 

dezvoltare locală din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț; 

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

nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc 

„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul - 2018, conform Anexei la 

prezenta Hotărâre, parte integrantă a acesteia ; 

 Art.2 Primarul orașului Tîrgu Neamț, în calitate de ordonator principal de credite va 

urmări modul  în care Spitalul orășenesc „Sfîntul Dimitrie”  Tîrgu Neamț, va lua toate 

măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ; 

 Art.3. Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea 

prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate 

   

                 Inițiator,                       Avizat legalitate, 
         Primar,                 Secretar oraş 
     Harpa Vasilicã          jr. Sabin Isabela 
 

 

 

 



 

Primaria Tîrgu Neamț             Avizat, 
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală                              Primar, 
Nr.17478/ 13.12.2018                                                 Hapa Vasilicã 

 

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc 

„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț și a Listei de investiții, pentru anul 2018 

 

 

 Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr.1043/2010, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli a spitalului 
public;   
 Având în vedere Nota de Fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2018 cu nr. 13.698/07.12.2018, prezentată de Spitalul Orășenesc „Sfântul 
Dimitrie” Tîrgu Neamț, înregistrată la instituția noastră cu numărul 17.393/12.12.2018; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” și ale art 45(2), lit.”a” din Legea 
nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
 Supunem spre aprobare rectificarea Bugetului  de venituri și cheltuieli al Spitalului 

orășenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț și a Listei de invesții pentru anul 2018, în forma 
prezentată de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orășenesc Tîrgu Neamț , 
astfel : 

o Venituri totale de 39.343.000 lei: 
� venituri din contractele încheiate cu CAS Neamț : 15.871.744 lei 
� venituri proprii din prestări de servicii : 522.000 lei; 
� venituri din contractele cu DSP Neamț : 2.382.202 lei 
� subvenții BL-finanțare naveta+chirie cadre medicale : 57.000 lei 
� subvenții din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pentru 

acoperirea creșterilor salariale : 18.560.000 lei 
� subvenții de la BL pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul 

sănătății: 36.000 lei 
� sume din veniturile proprii ale MS către BL pentru finanțarea aparaturii 

medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate: 351.000 
� sume din BS către BL pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor 

de comunicații în urgență în sănătate: 9.000 
� venituri provenite din valorificarea unor bunuri : 0 lei 
� donații și sponsorizări : 200.000 
� excedent 2017: 1.354.054 lei 

o Cheltuieli totale de 39.343.000 lei: 
� cheltuieli de personal : 33.400.000 lei 
� cheltuieli cu bunuri și servicii : 5.046.182 lei 
� burse : 21.202 lei 
� sume Leg.448/2006 : 223.798 lei 
� cheltuieli de investiții : 651.818 lei 

 
Supunem spre aprobare proiectul de hotărîre cu anexele aferente în forma prezentată 

de Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț. 
 
 

 Prenume, nume                         Funcția publică                                              Semnătura                 Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  

Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală 

 13.12.2018 

Ciprian Iovoaia Inspector superior 

Serviciul Resurse Umane 

 13.12.2018 



 

 

Primaria Tîrgu Neamț        

Nr. 17478/13.12.2018 

      

Expunere de motive la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului orășenesc 

„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț și a Listei de investiții, pentru anul 2018 

 

 

 Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli a spitalului 

public;   

 Având în vedere Nota de Fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2018 cu nr. 13.698/07.12.2018, prezentată de Spitalul Orășenesc „Sfântul 

Dimitrie” Tîrgu Neamț, înregistrată la instituția noastră cu numărul 17.393/12.12.2018; 

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

nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

 Supunem spre aprobare rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 

orășenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamț și a Listei de investiții, pentru anul 2018, în 

forma prezentată de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orășenesc Tîrgu 

Neamț. 

. 

 

 

Primar, 

Harpa Vasilicã 

 

 

 

 

 

 

 


