
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL    JJUUDDEEŢŢEEAANN    DDOOLLJJ  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului „Aşezămintele 

Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2020 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 5547/04.02.2020 al Direcţiei 

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 7068/06.02.2020, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate;                                                        

în baza art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c) şi al art. 182 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului „Aşezămintele 

Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia 

Economică şi Spitalul „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni vor aduce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 

Nr. _____        Adoptată la data de _______2020 

                                

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

      SECRETAR GENERAL  

  AL JUDEŢULUI, 

 

ION PRIOTEASA                                          ANDA NICOLAE 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                 PREŞEDINTE, 

SERVICIUL BUGET-VENITURI                                                   

Nr. 5547/04.02.2020                                                               ION PRIOTEASA 

   

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2020  

 

 

 

Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, instituție 

subordonată Consiliului Județean Dolj odată cu transferarea managementului 

asistenței medicale în baza H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii 

managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care 

au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi 

pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile 

administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei 

unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul 

asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria 

Municipiului București, a înaintat spre aprobare, cu adresa nr. 754/03.02.2020, 

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, având în vedere contractele şi actele 

adiţionale ce se vor încheia cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj şi Direcţia de 

Sănătate Publică Dolj. 

Conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Dolj aprobă 

bugetele instituţiilor publice aflate în subordonarea acestuia. 

Pentru anul 2020 Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

estimează încasarea veniturilor, în sumă de 17.713 mii lei, astfel:  

➢ 6.500 mii lei – venituri din servicii medicale spitalicești, având în vedere actul 

adițional nr. 1646/28.01.2020 la contractul nr.208/2018 pentru trimestrul I 

încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj şi estimarea trimestrelor II, III și 

IV, precum și serviciile medicale ale anului 2019 ce se vor încasa în anul 2020; 

➢ 440 mii lei – veniturile estimate a se realiza în anul 2020 în cabinetele de 

specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului; 

➢ 2.393 mii lei – venituri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor salariale ale 

medicilor rezidenţi şi ale personalului din cadrul Dispensarului TBC şi al 

Centrului de Sănătate Mintală, precum şi pentru cheltuielile cu bunuri și servicii 

a subunităţilor respective,  

➢ 360 mii lei – venituri proprii având în vedere veniturile estimate a se încasa din 

activităţile prestate de către spital şi laboratorul de analize medicale (ecografii, 

analize de laborator, alte investigații); 



➢ 7.920 mii lei – venituri de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj – „Subvenţii 

din FNUASS pentru acoperirea creşterilor salariale”, conform O.U.G. nr. 

114/2017, 

➢ 100,00 mii lei – venituri de la bugetul propriu judeţean, sumă solicitată prin 

adresa nr. 724 /03.02.2020 a Spitalului Orășenesc „Așezămintele 

Brâncovenești” Dăbuleni pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

Excedentul Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, la 

sfarșitul anului 2019, a fost în sumă de 2.588 mii lei. 

În temeiul ordinului nr.1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public: 2.1 (9) 

Excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli se stabileşte ca diferenţă între totalul 

veniturilor şi totalul cheltuielilor. Bugetul spitalelor publice poate fi încheiat cu 

excedent sau cu excedent zero, când veniturile sunt egale cu cheltuielile. Excedentul 

anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul 

următor cu aceeaşi destinaţie. În situaţia în care spitalul public a rămas cu excedent 

de casă la finele anului precedent, pentru utilizarea acestuia în noul exerciţiu 

bugetar, veniturile şi cheltuielile pentru exerciţiul curent se măresc în limita 

excedentului înregistrat la finele anului precedent şi care se află sub formă de 

disponibilităţi în contul curent deschis la Trezoreria Statului. În această situaţie 

cheltuielile activităţii curente vor fi egale cu veniturile, iar excedentul de casă se va 

înregistra în buget ca venit la cap. 40 "Operaţiuni financiare", paragraful 15 "Sume 

utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli". 

  

Veniturile estimate pentru anului 2020 (în valoare de 17.713 mii lei) şi 

excedentul înregistrat la data de 31.12.2019 (în valoare de 2.588 mii lei), utilizat 

conform Ordinului nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, influențează 

următoarele categorii de  cheltuieli: 

➢ cheltuieli de personal                                 15.484 mii lei 

➢ cheltuieli cu bunuri și servicii                      4.175 mii lei 

➢ alte cheltuieli –sume aferente  

persoanelor cu handicap neîncadrate              161 mii lei  

➢ cheltuieli de capital                                       481 mii lei  

➢ TOTAL CHELTUIELI           20.301 mii lei 

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2020 s-au avut în vedere 

prevederile următoarelor acte normative: Legea-Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, O.U.G. nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

O.U.G  nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum 

și pentru prorogarea unor termene, O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor 

de vacanţă,  Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 



Având în vedere prevederile alin. (2) şi (3) ale art. 78 din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

„(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, 

care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un 

procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. 

(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, 

care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), plătesc 

lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat 

persoane cu handicap.”  

şi adresa nr. 446116/11.12.2017 a Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia 

Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare privind introducerea în clasificaţia 

economică a cheltuielilor la titlul XI „Alte cheltuieli”, a art. 59.40 „Sume aferente 

persoanelor cu handicap neîncadrate” pentru evidenţierea plăţilor către bugetul de stat 

a sumelor de către autorităţile şi instituţiile publice care nu angajează persoane cu 

handicap, Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni a prevăzut în 

anul 2019 suma de 161,00 mii lei cu această destinaţie. 

Conform cu art. 199 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, care prevede „Autorităţile publice locale pot 

participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv 

cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, 

reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente 

medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare 

aprobate cu această destinaţie în bugetele locale”, suma alocată de la bugetul 

propriu judeţean, în valoare de 100 mii lei, va fi utilizată în cadrul cheltuielilor cu 

bunuri şi servicii (combustibil termic lichid pentru cele 4 centrale care furnizează 

căldură către secţia de Medicină Internă, compartimentele Chirurgie generală şi ATI, 

Obstretică – ginecologie, Neonatologie, Radiologie şi cabinet medicină dentară, 

lemne de foc pentru centralele termice care funcţionează pe combustibil solid de la 

compartimentele de la Bechet, energie electrică, gaz butan, etc) 

În cadrul cheltuielilor de capital, din veniturile proprii ale Spitalului Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești”, suma de 481 mii lei va fi utilizată, pentru 

achiziţionarea următoarelor echipamente: 

- Ecograf cu doua sonde – 100 mii lei 

- Fibroscop flexibil orl -65 mii lei 

- Endoscop rigid orl – 15 mii lei 

- Centrifuga 12 locuri -10 mii lei 

- Analizor imunologie -130 mii lei 

- Monitor funcții vitale CG – 7 mii lei 

- Geanta frigorifica transport sange si plasma – 5 mii lei 

- Uscator profesional pentru rufe  > 15 kg – 20 mii lei 

- Uscator profesional pentru rufe  > 8 kg – 15 mii lei 

-  Sistem butoane panica pacient – 110 mii lei 

- Pompa submersibila cu tocator – 4 mii lei. 



 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2020, pentru Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni este prezentat în anexa nr.1. 

Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 este prezentată în anexa nr.2. 

 

Faţă de cele prezentate se propune spre aprobare bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” pe anul 2020, 

conform anexelor nr. 1 şi nr.2. 

 

 

 

          DIRECTOR EXECUTIV,                                        CONSILIER, 

           AFTINESCU GABRIEL                                 AVRĂMOIU DANIELA                             

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                   ÎNTOCMIT,  

            PÎRLOG LETIŢIA 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.7068 /06.02.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului „Asezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2020 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 

„Asezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2020, propus de președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului „Asezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2020 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect 

de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

 

-art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

     -art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.c) și art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, 

raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm 

favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre 

în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute 

de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii 

de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

 

 

       Avizat,                                                                                                                Întocmit, 

  Director executiv,                                                                                              Consilier Juridic, 

DAIANA STOICA                        Baragan Simona 
         












































































