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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-

Sociale Melinești , finanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu 

județean,  pe anul 2020 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 1001/19.11.2020 al Unităţii  Medico-

Sociale Melinesti, raportul de specialitate nr. 29297/19.11.2020 al Direcţiei Economice, 

raportul Serviciului juridic nr. 30346/03.12.2020, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate;  

în baza art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 459/2010 pentru 

aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă 

medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-

socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), art. 182 si art.196, alin.1, lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE: 

   

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii 

Medico-Sociale Melinești, finanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu 

județean, pe anul 2020, prin diminuarea cu suma de 34,00 mii lei conform anexelor nr. 1 

şi 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel încât bugetul rectificat va fi 

1.471,00 mii lei. 

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

și Unitatea Medico-Socială Melinesti, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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   PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ 

     SECRETAR GENERAL 

         AL JUDEŢULUI, 

         

              DORIN COSMIN VASILE                               ANDA NICOLAE 



mii lei

Buget an 

2020
Influenţe +/- Buget an 2020

200,00 200,00

1.305,00 1.271,00

cheltuieli curente 1.255,00 -34,00 1.221,00

cheltuieli de capital 50,00 50,00

1.505,00 0,00 1.471,00

1.455,00 -34,00 1.421,00

cheltuieli de personal 883,00 20,00 903,00

cheltuieli cu bunuri şi servicii 572,00 -54,00 518,00

50,00 0,00 50,00

alocaţii bugetare 50,00 50,00

1.505,00 -34,00 1.471,00

DIRECTOR ,                      

DR. KALMAN AURORA

GHINCEA LILIANA

 JUDEŢUL DOLJ

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 197/2020

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ 

MELINEŞTI

VENITURI

VENITURI PROPRII

ALOCAŢII BUGETARE

 UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ

MELINEŞTI

ECONOMIST,

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TOTAL CHELTUIELI

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI 
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