
ROMÂNIA 

JUDE�UL NEAM� 

CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÂRGU NEAM� 

HOT�RÂRE 

PROIECT 

privind aprobarea Bugetului de venituri �i cheltuieli-estimat  al Spitalului or��enesc 

„Sfântul Dimitrie” Târgu Neam�, pentru anul 2019 

 

Consiliul Local al ora�ului Târgu Neam� ; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finan�ele publice locale, Legii 

nr.50 a bugetului de stat pe anul 2019; 

 Având în vedere Ordinul ministrului s�n�t��ii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri �i cheltuieli a spitalului 

public;   

 Având în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri �i cheltuieli-estimat 

pentru anul 2019  cu nr. 3548/20.03.2019, prezentata de Spitalul Or��enesc „Sfântul Dimitrie” 

Târgu Neam�, înregistrat� la institu�ia noastr� cu num�rul 4765/01.04.2019; 

 Analizând ‘’Expunerea de motive’’ nr. 4905 din 03.04.2019, înaintat� de Primarul 

ora�ului Târgu Neam� �i ‘’Raportul de specialitate’’ nr. 4902 din 03.04.2019 al Direc�iei 

Buget Contabilitate, RU �i dezvoltare local� din cadrul Prim�riei ora�ului Târgu Neam�; 

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

nr.215/2001 a administra�iei publice locale cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

HOT�R��TE: 

 Art.1.Aprob� Bugetul de venituri �i cheltuieli al Spitalului or��enesc „Sfântul 

Dimitrie” Târgu Neam�- estimat pentru anul - 2019, conform Anexei la prezenta Hot�râre, 

parte integrant� a acesteia ; 

 Art.2 Primarul ora�ului Târgu Neam�, în calitate de ordonator principal de credite va 

urm�ri modul în care Spitalul or��enesc „Sfântul Dimitrie”  Târgu Neam�, va lua toate 

m�surile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot�râri ; 

 Art.3. Secretarul ora�ului Târgu Neam� va asigura publicitatea �i comunicarea 

prezentei hot�râri institu�iilor �i persoanelor interesate. 

   

                 Ini�iator,               Avizat legalitate, 
         Primar,       Secretar ora� 
     Harpa Vasilicã          jr. Sabin Isabela 
 

 

 

 

 



Ora�ul Târgu Neam�             Avizat, 
Direc�ia Buget-Contabilitate, RU �i dezvoltare local�        Primar, 
Nr. 4902/03.04.2019                             Hapa Vasilicã 

 

Raport de specialitate la proiectul de hot�râre 
privind aprobarea Bugetului de venituri �i cheltuieli-estimat  al Spitalului or��enesc 

„Sfântul Dimitrie” Târgu Neam�,  pentru anul 2019 

 

 Având în vedere Ordinul ministrului s�n�t��ii nr.1043/2010, privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri �i cheltuieli a spitalului 
public; Legii nr. 50 a bugetului de stat pentru anul 2019  
 Având în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri �i cheltuieli-estimat 
pentru anul 2019  cu nr. 3548/20.03.2019, prezentat� de Spitalul Or��enesc „Sfântul Dimitrie” 

Târgu Neam�, înregistrat� la institu�ia noastr� cu num�rul 4765/01.04.2019; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” �i ale art 45(2), lit.”a” din Legea 
nr.215/2001 a administra�iei publice locale cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
 Supunem spre aprobare Bugetul  de venituri si cheltuieli al Spitalului or��enesc 

„Sfântul Dimitrie” Târgu Neam� –estimat pentru 2019, în forma prezentat� de serviciul de 
specialitate financiar contabil al Spitalului Or��enesc Târgu Neam� , astfel : 

o Venituri totale de 47.470.000 lei: 
� venituri din contractele incheiate cu CAS Neamt : 15.480.710 lei 
� venituri proprii din prestari de servicii : 540.000 lei; 
� venituri din contractele cu DSP Neamt : 3.739.000 lei 
� subventii BL-finantare naveta+chirie cadre medicale : 30.000 lei 
� subventii din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate pentru 

acoperirea cresterilor salariale : 24.100.000 lei 
� venituri provenite din valorificarea unor bunuri : 10.000 lei 
� excedent 2018: 3.346.566 lei 
� subven�ii BL cheltuieli de capital: 22.724 lei  
� sume BS pentru finan�area aparaturii medicale: 201.000 lei 

o Cheltuieli totale de 47.470.000 lei: 
� cheltuieli de personal : 40.430.000 lei 
� cheltuieli cu bunuri si servicii : 5.749.500 lei 
� sume Leg.448/2006 : 248.000 lei 
� cheltuieli de investii : 1.042.500 lei 

 
Supunem spre aprobare proiectul de hot�râre cu anexele aferente în forma prezentat� 

de Spitalul Or��enesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neam�. 
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Direc�ia Buget-Contabilitate, RU �i dezvoltare local�	
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Ora�ul Târgu Neam�        

Nr. 4905/03.04.2019 

      

Expunere de motive la proiectul de hot�râre 

privind aprobarea Bugetului de venituri �i cheltuieli-estimat al Spitalului or��enesc 

„Sfântul Dimitrie” Târgu Neam�,  pentru anul 2019 

 

 Având în vedere Ordinul ministrului s�n�t��ii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri �i cheltuieli a spitalului 

public; Legii nr.50 a bugetului de stat pe anul 2019; 

 Având în vedere Nota de Fundamentare a bugetului de venituri �i cheltuieli-estimat 

pentru anul 2019  cu nr. 3548/20.03.2019, prezentata de Spitalul Or��enesc „Sfântul Dimitrie” 

Târgu Neam�, înregistrat� la institu�ia noastr� cu num�rul 4765/01.04.2019; 

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

nr.215/2001 a administra�iei publice locale cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

 Supunem spre aprobare Bugetul  de venituri �i cheltuieli al Spitalului or��enesc 

„Sfântul Dimitrie” Târgu Neam� –estimat pentru 2019, în forma prezentat� de serviciul de 

specialitate financiar contabil al Spitalului Or��enesc Târgu Neam�. 

. 

 

 

Primar, 

Harpa Vasilicã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































