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PRESEDINTE Nr.fr99 din 16.07.2014

EXPWERE DE MOTIVE
la proiectul de hotfirfrreprivind validarer Dispoziliei PreSedintelui Consiliului Judelean

Ialomila w. 1& din 24.062014 de mnjorare a bugetului de venituri gi cheltuieli al Spitalului
Jud4ean de Urgenlrt Slobozi,o qi aprobaru rectificdriibagetului devenituri gi chetnieli aI

Spittlului Judqtean de Urgen{rt Slobozia, pe anul 2014

Prin proiectul de kotdrdre sullus dezbaterii Consiliului Judelean lalomi{a se propune
validarea Dispozi(iei PreSedintelui Consiliwlui Judepan lalomitra nr. 164 din 24.06.2014 de
majorare a bugetului de venituri qi cheltuieli al Spitalului Judelean de Urgen{d Slabozia ;i
aprobarea rectificdrii bugetului de venituri ;i cheltaieli al Spitalului Judeyean de Urgenyd
Slobazia, pe anul 2014.

Prin Hotdrtres Consiliului Jadeyeun lalomi;a nr. 29/28.03.2014 a fost aprobat bugetul
de venituri ;i chel*ieli al Spitalului Judelean de Urgenld Slobozia pentru anul 2014, tn cadrul
cdreia erau cuprinse finanldri acordate de cd*e Casa Judefeond de Asigurdri de Sdndtate
Ialomila pentru trimestrul I al anului 2014.

'' Uterior, prin Dispoziliile pregedintelui Consiliului Judelean lalomila lalomitra nr. 122
din A8.05.2014, nr. I 23 din I 2.05.2014 ;i 164 din 24.06-201 4, bugetul de venituri ;i cheltuieli al
Spitalului Judelean de Urgenld Sloboziq, pe anul 2014, afost majorat ca urrnore a tncheierii de
acte adilionale la contractul existent pentru anul 2013, qcorddndu-se finanldri supliwentare
aferentg lunilor aprilie, mai ;i iunie 2414.

In lunn iunie 2AI4 a fost sernnet cantractul cadru de furnizare de sewicii medicale
spitaliceqti tntre Spitalul Judeyean de Urgentd Sloboziq ;i casa Jude{eand de Asigurdri de
Sdrfrtate lalomila, tn baza cdruio aufost suplimentate veniturile principalei unitdli medicale din
judeful nostra.

Astfel, veniturile Spitalului Judefean de Urgen{d Slobozia pentru anul 2014 se
majoreazd prin acest proiect de hotdrdre, pe surse de finan;are, dupd cum urrneazd:

t venituri din contractele tncheiate cu Cass Jude{eand de Asigurdri de Sdnrttutu lalomita
in cuantum de 10.429,00 mii lei;

c venituri din contractele ?ncheiate din conttactele cu Direc{io de Sdndtate Publtcd
Ialomi{a din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sdndtdtii in cuantum de
73,00 mii lei.

La partea de cheltuieli, conform destirnfiei ;i necesitdfilor, intewin urmdtoarele
modificdri:

. suplintentarea creditekv bugetare destinate asigurdrii cheltuielilar de personal cu suma
de 8.643,00 mii lei( pentru lunile iulie - septembrie ;i parfial octombrie, restul sumelor
uryndnd afi alocate la mo proximi rectificare bagetard);

. majorflrea cheltuielilor cu bunuri ;i servicii pentru asigurarea funcliondrii unitd[ii
medicale cu sumrl de 1.859.00 mii lei.



Avdnd tn vedere prevederile art- 19 alin.(2) ;i art. 82 din Legeo nr. J7j/2006 privind

finanyele publice locale, ca modificdrile ;i campletdrile ulteriacre, caroborat cw dispoziliile art.

9t atin. (1) tit. d) qi alin. (5) lit. a) pct. i din Legea administraliei publice locale nr. 215/2001,

republicatd, cu modificdrile gi cawpletdrile ultet iosre, canstatd/td ci sunt indeplinite condiliile

di legalitate Si oportunitate, propun Consiliului Judelean lalornila aprobareo hotdrdrii informn

Si confinutul prezentate tn proiect-
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