
 
 
 

 
 

 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  
TÂRGU-NEAMŢ 

 
Proiect 

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  al Spitalului orășenesc 

„Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2020 

 

Consiliul Local al orașului Târgu Neamț ; 

 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Legii nr.5 

a bugetului de stat pe anul 2020; 

 Având în vedere adresa nr. 12577 din 14.09.2020 a Spitalului Orășenesc Sf. Dimitrie Tg. 

Neamț prin care s-a comunicat Orașului Tg. Neamț rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

pe anul 2020, avizata in sedinta Consiliului de administratie al unitatii;  

 Analizând Referatul de aprobare nr. 12097 din 14.09.2020 înaintat de Primarul orașului 

Târgu Neamț; 

 În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit.”a” lit. ”b”, alin.(4) lit”a”,  art.139 

alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin.(1) lit”a”, din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 

 

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre 

 

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

„Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul - 2020, conform Anexei la 

prezenta Hotărâre, parte integrantă a acesteia ; 

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

urmări modul în care Spitalul orășenesc „Sfântul Dimitrie”  Târgu Neamț, va lua toate măsurile 

necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ; 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
 
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală   
 
Data depunere avize/rapoarte:      .09.2020/  .09.2020 

 
Primar,                     Secretar general UAT, 

    Harpa Vasilică                       jr. Sabin Isabela 
 
 



 Art.3. Secretarul general al orașului Târgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea 

prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. 

   

 Inițiator, 

                         Primar, 
                  Harpa Vasilică 

 
              Avizează, 

              Secretar general, 
                                                                                                           Jr.Sabin Isabela 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Orașul Târgu Neamț             Avizat, 
Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală        Primar, 
Nr. 12096/14.09.2020                            Hapa Vasilicã 

 

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

„Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2020 

 

 Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli a spitalului public; Legii nr. 5 a 
bugetului de stat pentru anul 2020  
 Având în vedere adresa nr. 12577 din 14.09.2020 a Spitalului Orășenesc Sf. Dimitrie Tg. 
Neamț prin care s-a comunicat Orașului Tg. Neamț rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pe anul 2020, avizata in sedinta Consiliului de administratie al unitatii;  
 În temeiul prevederilor art.129, alin (2) lit.”a” lit. ”b”, alin.(4) lit”a”,  art.139 alin.(3) 
lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin.(1) lit”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 Supunem spre aprobare rectificarea Bugetul  de venituri si cheltuieli al Spitalului 

orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2020, în forma 
prezentată de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orășenesc Târgu Neamț , 
astfel : 

o Venituri aprobate HCL 137/2020 : 49.725.000 lei 
o Ventituri propuse spre aprobare P.H.C.L : 50.225.000 lei  

o Influențe Venituri +500.000 lei: 
 venituri din prestări servicii :+115.800 lei 
 venituri din contractele încheiate cu CAS Neamț: +184.200 lei 
 venituri din contractele încheiate cu DSP Neamț: +200.000 lei 
 venituri de la bugetul de stat: 0 lei 
 donații și sponsorizări: 0 lei 
 venituri din valorificarea unor bunuri: 0 lei 
 sume alocate pentru stimulentul de risc: 0 lei 
 subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale: 0 lei 

 
o Cheltuieli aprobate HCL 137/2020 : 49.725.000 lei 
o Cheltuieli propuse spre aprobare P.H.C.L : 50.225.000 lei  

o Influențe Cheltuieli 0 lei: 
 cheltuieli de personal : +250.000 lei 
 bunuri și servicii: +270.000 lei 
 alte cheltuieli: -20.000 lei 
 cheltuieli de capital: 0 lei 

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

Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț. 
 

 Nume, prenume              Funcția publică                                                          Semnătura                 Data 

Ecaterina Iosub Director executiv  

Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală 

 14.09.2020 

Oana Iftode Șef serviciu 
Serviciul juridic 

 14.09.2020 

 

 

 

 



Orașul Târgu Neamț        

Nr. 12097/14.09.2020 

      

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  al Spitalului orășenesc 

„Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2020 

 

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

metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli a spitalului public; Legii nr. 5 a 

bugetului de stat pentru anul 2020  

 Având în vedere adresa nr. 12577 din 14.09.2020 a Spitalului Orășenesc Sf. Dimitrie Tg. 

Neamț prin care s-a comunicat Orașului Tg. Neamț rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 

pe anul 2020, avizata in sedinta Consiliului de administratie al unitatii;  

 În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit.”a” lit. ”b”, alin.(4) lit”a”,  art.139 

alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin.(1) lit”a”, din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 Supunem spre aprobare rectificarea Bugetul  de venituri și cheltuieli al Spitalului 

orășenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu Neamț și a listei de investiții pentru anul 2020, în forma 

prezentată de serviciul de specialitate financiar contabil al Spitalului Orășenesc Târgu Neamț. 

. 

 

 

Primar, 

Harpa Vasilicã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























