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JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                             SECRETAR 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                             Carmen -Irina Bora 

    CONSILIUL LOCAL    

   Nr.19/209/07.02.2018 

 

   

    P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.19/210/07.02.2018 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI  

MUNICIPAL BRAD; 

 Ţinând cont de Adresa nr. 829/02.02.2018 a Spitalului Municipal Brad;       

 În conformitate cu prevederile art. 48 alin. 2 lit. b din  Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 1 alin. 1 lit. c din Anexa – Norme 

metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1043/2010 cu modificările şi completările ulterioare precum și ale  

Ordinului MFP 2373/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 3 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 

din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al  Spitalului Municipal Brad, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

 Art. 2. – Veniturile bugetului Spitalului Municipal Brad pe anul 2018 se stabilesc în sumă de 

26.813,77  mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele anului 2017 în sumă de 295,42 mii  

lei. 

 Art. 3. – Cheltuielile bugetului Spitalului Municipal Brad pe anul 2018 se stabilesc în sumă de 

27.109,19  mii lei. 

 Art. 4. – Se aprobă Lista de investiţii a Spitalului Municipal Brad în sumă 200  mii lei, inclusă 

în buget la cheltuielile de capital, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 5. –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul  Buget, 
Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale. 

Art. 6.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 
           Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;  

- Spitalului Municipal Brad. 

 

 

                                                                           Iniţiator: 

PRIMAR 

                                                                Florin Cazacu 

 



 

        R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA  

   MUNICIPIUL  BRAD 

          P R I M A R 
Nr.19/210/07.02.2018 

 

E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

 privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2018 al  

SPITALULUI MUNICIPAL BRAD 
 

Prin adresa  nr. 829/02.02.2018,  înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr. 4214/02.02.2018, Spitalul Municipal Brad înaintează spre aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Brad, bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 

2018, în urma avizării de către Consiliul de administraţie. 

La baza întocmirii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului 

Municipal Brad  s-a ţinut cont de : 

• veniturile prognozate a fi încasate de la CJAS pe baza contractelor în anul 2018 și 

sumele aferente majorărilor salariale realizate în baza legii;  

• veniturile prognozate a fi încasate din prestări de servicii la cerere în anul 2018; 

• veniturile prognozate a fi încasate din concesiuni şi închirieri în anul 2018; 

• veniturile prognozate a fi încasate în anul 2018 din contractele încheiate cu DSP din 

sume alocate de la bugetul de stat – acţiuni; 

• adresa Direcției de Sănătate Publică Deva nr.848/30.01.2018 referitoare la 

repartizarea bugetului pe programe naționale de sănătate publică pentru anul 2018; 

• veniturile prognozate a fi încasate de la bugetul local în anul 2018 – conform adresei 

3859/31.01.2018. 

Întrucât, la sfârşitul anului 2017, în contul deschis la Trezoreria Municipiului 

Brad a rămas neutilizată suma de 295.416,21 lei, cheltuielile exerciţiului curent se 

măresc cu excedentul înregistrat la sfârşitul anului precedent, suma urmând a fi utilizată 

în anul 2018 pentru secțiunea de funcționare, conform Proiectului de Hotărâre al 

Comitetului Director nr.1/22.01.2018. 

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

            Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 48 alin. 2 lit. b din  Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale pct. 

1 alin. 1 lit. c din Anexa – Norme metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 

1043/2010 cu modificările şi completările ulterioare precum și ale  Ordinului MFP 

2373/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005. 

 

           P R I M A R 

          Florin Cazacu   

 

 



               


