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PRESEDINTE Nr. l#{ di,fr3.12.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
privind validarea Dispoz(iei PreSedintelui Consiliului Judelean lalomi{n nr. 278/12"11.2014

privind mnjorarea bugetalui Spitnlului Jude\eun de Urgen{d Slobozia gi repartiznreu
influen(elor pe trimestre, pentru anul 2014, precum gi aprobarea recfficdrii bugetului de

venituri gi cheltuieli al Spitalului Jude{ean de Urgenld Slobozia, pe anul2014

Prin proiectul de hatdrdre supus dezbsterii plennltei cansiliului se propune
ttalidarea Dispoziliei Pregedintelui Consiliului Judegean lalomila nr. 278112.11.2014
privind majorarea bugetului Spitalului Judeyean de Urgenld Slobozia ;i repartizarea
influenlelor pe ftimestre, pentru anul 2014, precum gt aprobarea rectificdrii hugetului de
venituri ;i cheltuieli al Spitalului Judeyean de Urgenld Slobozia, pe anul 2014.

Influenyele bugetului de venituri ;i cheltuieli al Spitalulwi Judetrean de Urgenld
Slobozia, pe anul 2014, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Jude1ean lalomila nr.
29,/28.03.2014, cu wadificdrile ;i campletdrile ulterioare, s?,tnt determinate de finanldri
sttpiimentare acordate de cdtre Casa iude{eand de Asigurdri de Sdndtate iaiomiia, sume
alocate de la Ministerul Sdndtdyii, subvenlii din bugetul local,venituri ce se yor utiliza
pentru cheltuielile de personal qi majarcrea cheltuielilor clc burcuri ;i ,servicii pentru bttna

funclionare a unitdlii.
Propunerile de rectificare sunt fundamentate de Spitalul Judelean de Urgenld

Slobozia pe categorii de cheltrieli, activitdli si acliuni specifice, funclie de necesitatea qi
oportunitatea cheltuielilor ;i pentru asigurarea echilibrului bugetar, dar qi a serviciilor
medicale necesare.

Recttficarea bugetului Spitalului Judelean de Ltrgenld Slobozia este detoliatd atdt
la partea de venituri, cdt qi la partea de cheltuieli in raportul direcyiei de specialitate din
cadrul Consi littlui Judelean I alontila.

Avand in vedere prevederile art. 19 alin.(2) ;i art. 82 din Legea nr. 273/2006
privind.finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, coroborat cu
dispoztyiile art.9l alin. (I) lit. d), aftn. (3) Iit. a), alin, (5) lit. a) pu.3 qi arr. 104 alin.(6)
lit. b) din Legea administra{iei publice locale nr. 2I5t'2001, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, ;i constatdnd cd sunt tndeplinite conditriile de legalitate Si
oportztnitate, propun Consiliului Judelean lalomitra aprobarea hotdrdrii in forma Si
conlint$tel prezentate tn proiect.
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