
ROMÂNIA                                                                                               AVIZAT
JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                             SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL

Nr.13/211/12.01.2016

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 2015

al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.13/210/12.01.2016 a Primarului Municipiului

Brad prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SPITALULUI
MUNICIPAL BRAD;

Ţinând cont de Adresa nr. 713/11.01.2016 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 şi ale Anexei nr. 1 alin. 1 lit. c  din  Ordinul
Ministrului Sănătăţii 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al spitalului public, modificat şi completat prin Ordinul nr. 1354/2014;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al  Spitalului Municipal Brad,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Veniturile bugetului Spitalului Municipal Brad pe anul 2016 se stabilesc în sumă de
13.628.00 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele anului 2015 în sumă de 45.801,04
lei.

Art. 3. – Cheltuielile bugetului Spitalului Municipal Brad pe anul 2016 se stabilesc în sumă de
13.673,80 mii lei .

Art. 4. – Se aprobă Lista de investiţii a Spitalului Municipal Brad în sumă 66,20 mii lei,
inclusă în  buget la cheltuielile de capital, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 5. - 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
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Nr.13/210/12.01.2016

E X P U N E R E   D E  M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pe anul 2015 al  SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Prin adresa  nr. 713/11.01.2016 a Spitalului Municipal Brad, se înaintează spre
aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2016, avizat de
către Consiliul de administraţie.

La întocmirea bugetului s-au avut în vedere sumele prognozate a fi încasate din
contractatele încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara Deva pe
baza contractelor în anul 2016, veniturile prognozate a fi încasate în anul 2016 din
contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara - Deva din sume
alocate de la bugetul de stat - acţiuni, din sumele prognozate a fi încasate de la bugetul
local în anul 2016 pentru SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – Compartiment Primire
Urgenţe (CPU) prin extindere Spital Municipal Brad – 66,2 mii lei precum şi din
veniturile prognozate a fi încasate din prestări servicii la cerere în anul 2016 şi din
concesiuni şi închirieri în anul 2016.

Precizez că veniturile Spitalului Municipal Brad pe anul 2016 se stabilesc în
sumă de 13.628.00 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la finele anului 2015
în sumă 45.801,04 mii lei, iar cheltuielile bugetului Spitalului Municipal Brad se
stabilesc în sumă de 13.673.80 mii lei.

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
Anexei nr. 1 alin. 1 lit. c  din  Ordinul Ministrului Sănătăţii 1043/2010 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al spitalului public, modificat şi completat prin Ordinul nr. 1354/2014.

P R I M A R
Florin Cazacu


