
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 

 

HOTĂRÂRE 

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

Amărăştii de Jos, finanţat de la bugetul de stat, din venituri proprii şi din sursele 

bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

 

  

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 190/02.04.2021 al Unităţii Medico-

Sociale Amărăştii de Jos, Raportul de specialitate nr. 8150/06.04.2021 al Direcţiei 

Economice, Raportul D.J.A.L.S.- Serviciul juridic, Administraţie Locală nr. 

8476/09.04.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate;  

în baza art. 19 alin. (1), lit. b), art. 39, alin. (6), art. 67, alin. (1), lit. b) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

art. 5, alin. (2), alin. (3), lit. b) şi lit. c) din  Ordonanţa de Guvern nr. 70/2002 privind 

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 8, lit. b) şi lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 

412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 

unităţilor de asistenţă medico- socială şi a art. 2 din  Hotărârea de Guvern nr. 459/2010 

pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-

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

care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările şi 

completările ulterioare; Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; 

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

alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE: 

   

 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale 

Amărăştii de Jos, finanţat din transferuri de la bugetul de stat prin Direcţia de Sănătate 

Publică Dolj cu încadrare în costul standard/an/pat, pe anul 2021, conform anexelor nr.1 

şi 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale 

Amărăştii de Jos, finanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu al 

Județului Dolj, peste costul standard/an/pat pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-

2024, conform anexelor nr. 2 şi 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 

    Art. 3 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică,  

și Unitatea Medico-Socială Amărăştii de Jos, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  

 Nr. ___          Adoptată la data de  _____ 2021 

 

 

   PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ 

     SECRETAR GENERAL 

         AL JUDEŢULUI, 

 

DORIN COSMIN VASILE                          ANDA NICOLAE 
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UNITATEA MEDICO SOCIALĂ                                              PREŞEDINTE, 

 AMĂRĂŞTII DE JOS                                                DORIN COSMIN VASILE 

JUDEŢUL DOLJ     

Nr. 190/02.04.2021                         

                                           
 

 

 

 

                                                            REFERAT  

DE APROBARE 
a proiectului de hotarare privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico  

Sociale Amărăştii de Jos, finanţat din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri 

proprii şi din sursele bugetului propriu al  Judeţului Dolj pe anul 2021 şi estimările pe 

anii 2022-2024  
 

 

 

În baza prevederilor art.19, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale,  a O.G. nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare de interes 

judetean si local, a H.G. nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, 

functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale,  Unitatea Medico 

Socială Amărăştii de Jos, a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2021 şi estimările aferente anilor 2022-2024. 

Finanţarea unităţii medico-sociale se asigură astfel: 

- din venituri proprii provenite din contribuţiile personale ale beneficiarilor 

serviciilor prestate, donații și sponsorizări, 

 - din transferuri de la bugetul de stat, bugetul Ministerului Sănătăţii prin Direcţia 

de Sănătate Publică Dolj, 

- din transferuri acordate de la bugetul local, conform H.G. nr. 981/2018 privind 

modificarea H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii 

acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile 

de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă 

medicală comunitară, care prevede:  
   "ART. 2 

    (1) Nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate în unităţile de 

asistenţă medico-sociale este 59.677 lei şi cuprinde următoarele categorii de 

cheltuieli: 

    a) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi 

cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare; 

    b) cheltuielile de personal pentru celelalte categorii de personal, precum şi 

cheltuielile pentru hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării 

unităţilor de asistenţă medico-sociale, reparaţii, consolidări, dotări. 

    (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătăţii, din sume alocate prin transferuri către bugetele locale, 

în limita sumei de 20.986 lei/an/pat. 
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    (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă de la bugetul local, în limita 

sumei de 38.691 lei/an/pat." 

 

La Capitolul - 66.10.06.03, conform standardului de cost/an/pat, Unitatii 

Medico Sociale Amărăștii de Jos, îi revine un buget de venituri și cheltuieli în sumă de 

672,00 mii lei (20,986 mii lei cost standard/an/pat*32 paturi), finantat de la bugetul de 

stat prin Directia de Sanatate Publica Dolj. 

Repartizare sumelor pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel: 

Titlul I Cheltuielile de personal în valoare de 636,00 mii lei pentru plata 

medicilor şi asistenţilor medicali.  

In statul de functii sunt prevazute un numar de 9 posturi , din care 7 posturi de 

asistenti medicali sunt ocupate . 

Pentru anul 2021, salariile de baza pentru 7 asistenti medicali totalizeaza suma 

de 456,00 mii lei, sporul de tura este de 36,00 mii lei, sporul pentru conditii de munca 

este de 42,00 mii lei , orele de sambete si duminici, sarbatori legale pentru asigurarea 

continuitatii activitatii sunt in suma de 57,00 mii lei. 

Indemnizatia de hrana este in suma de 30,00 mii lei. 

Contributia asiguratorie de munca este in suma de 15,00 mii lei. 

Titlul II Cheltuielile cu bunuri si servicii în valoare de 36,00 mii lei pentru 

procurarea de medicamente şi materiale sanitare. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe cap. 66.10.06.03 este prezentat în anexele 1 şi 1a. 

 La capitolul 68.10.12, conform standardului de cost/an/pat, Unitatii Medico 

Sociale Amărăștii de Jos, îi revine un buget de venituri și cheltuieli în sumă de 

1.238,00 mii lei (38,691 mii lei cost standard/an/pat*32 paturi), din care 150,00 mii lei 

reprezintă veniturile proprii ale unităţii şi 1.088,00 mii lei din transferuri acordate de la 

bugetul local. 

Peste costul standard/an/pat Unitatea Medico Socială Amărăştii de Jos, solicită  

suma de 184,00 mii lei din transferuri acordate de la bugetul local. 

Conform art. 2, alin. 4 din H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de 

cost/an pentru servicii acordate în unităţile 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, 

prevede următoarele: “În situaţia în care costurile necesare furnizării serviciului 

respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor 
şi comunelor pot aloca sumele necesare din veniturile proprii”. 

Pentru anii 2021 si 2022-2024, Unitatea Medico Socială Amărăştii de Jos îşi 

propune să realizeze venituri proprii în valoare de 150,00 mii lei. 

Total buget  de venituri si cheltuieli solicitat pentru aprobare =1422,00 mii 

lei. 

La partea de cheltuieli bugetul se propune astfel: 

Titlul I Cheltuielile de personal suma de 962,00 mii lei pentru plata salariilor 

personalului auxiliar din cadrul unităţii. 
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In statul de functii sunt prevazute un numar de 21 posturi , din care 17 sunt 

ocupate (1 director, 1 economist, 1 analist ,1 merceolog, 7 infirmiere, 2 ingrijitoare, 1 

spalatoreasa, 2 muncitori calificati si 1 muncitor necalificat). 

Pentru anul 2021, salariile de baza pentru 17 angajati totalizeaza suma de 715,00 

mii lei, sporul de tura pentru asigurarea continuitatii activitatii este de 36,00 mii lei 

pentru cele 7 infirmiere, sporul pentru conditii de munca este de 54,00 mii lei , orele de 

sambete si duminici, sarbatori legale pentru asigurarea continuitatii activitatii sunt in 

suma de 66,00 mii lei. 

Indemnizatia de hrana este in suma de 69,00 mii lei. 

Contributia asiguratorie de munca este in suma de 22,00 mii lei.  

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere 

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

personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 

nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, 

O.U.G. nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, Legea nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 

2021. 

Titlul II Cheltuielile cu bunuri si servicii suma de 460,00 mii lei. 

Cheltuielile solicitate pentru anul 2021, sunt necesare pentru întretinere şi 

funcţionare (materiale pentru curaţenie, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, 

telefon, etc.) 

La reparatii curente solicitam suma de 110,00 mii lei , constand in 

urmatoarele: 

-35,00 mii lei pentru inlocuirea instalatiei electrice la nivelul cladirii principale 

unde se desfasoara activitatea medico sociala si administrativa. 

Este o cladire cu o suprafata de 681 mp construita in anul 1960 care cuprinde 25 

incaperi si 8 holuri. 

Mentionam ca in prezent saloanele (8) sunt prevazute cu televizor, frigider, aparate de 

aer conditionat, blocul alimemtar este prevazut cu aparaturi casnice , centrala termica 

este un consumator electric principal, iar  instalatia veche nu suporta o astfel de 

incarcatura electrica. Avand in vedere ca in prezent pretentiile si nevoile de consum 

electric sunt cu totul altele decat atunci cand au fost realizate instalatiile , pentru o 

buna functionare a consumatorilor   electrici si pentru siguranta beneficiarilor si 

personalului din unitate va solicitam inlocuirea instalatiei electrice. 

 La aceeasi cladire solicitam suma de 75,00 mii lei pentru reparatii de tencuieli 

interioare , vopsire interioara cu vopsea lavabila, demontare 11 bucati de soba teracota. 

La nivelul blocului alimentar solicitam inlocuire conducte de alimentare cu apa , 

inlocuirea placajelor din faianta , gresie si finisaj interior prin glet de ipsos. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe cap. 68.10.12 este prezentat în anexele 2 şi 2a. 
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Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri şi 

cheltuieli, conform standardului de cost/an/pat şi peste nivelul prevăzut de standardul 

de cost, finanţat din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii şi din 

sursele bugetului propriu al Judetului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-

2024, conform anexelor 1, 1a, 2 şi 2a .   

 

 DIRECTOR,                                                          COMPARTIMENT 

Diaconu Mariana-Loredana         FINANCIAR CONTABIL,        



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ            

DIRECŢIA ECONOMICĂ                         

SERVICIUL BUGET-VENITURI                              

Nr. 8150/06.04.2021    

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea proiectului de hotărâre al bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii 

Medico-Sociale Amărăştii de Jos, finanţat de la bugetul de stat, din venituri proprii şi din 

sursele bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 

 

Cu adresa nr.191/02.04.2021, Unitatea Medico-Socială Amărăştii de Jos, instituţie parțial 

finanțată de către Consiliul Județean Dolj, a solicitat aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2021 și estimările aferente anilor 2022-2024, în baza Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat 

pe anul 2021, a art. 19 alin. (1) lit. (a) și (b), a art.67 lit b. și a art.68 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 173 alin. (1) lit. (b) și (d), 

alin. 3 lit. (a), alin. (5) lit. (c) şi a art. 182 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului 

nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr.412/2003 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea, funcţionarea  şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială,  a 

art. 2 din Hotărârea de Guvern 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. 

Finanţarea unităţilor medico-sociale se asigură astfel: 

- din transferuri de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj pentru 

finanțarea medicilor şi asistenților medicali, precum şi pentru cheltuielile cu medicamente şi 

materiale sanitare, 

- din venituri proprii provenite din contribuţiile personale ale beneficiarilor serviciilor 

prestate, donații și sponsorizări, 

- din transferuri acordate de la bugetul local, pentru finanțarea personalalului auxiliar, 

precum şi pentru  cheltuielile pentru hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării 

unităţilor medico-sociale. 

Bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare de Unitatea Medico-Socială Amărăștii 

de Jos, pe anul 2021, în sumă de 672,00 mii lei finanţat de la bugetul de stat prin Direcţia de 

Sănătate Publică Dolj (sumă aferentă nivelului prevăzut de standardul de cost) şi 1.422,00 mii lei 

finanţat din venituri proprii şi de la bugetul propriu judetean (din care 184,00 mii lei sumă solicitată 

peste nivelul prevăzut de standardul de cost), se prezintă astfel: 

                                                                                  

                                                                                                                 - mii lei - 

Venituri Cap. 66.10 Sănătate Cap. 68.10 Asigurări și 

asistență socială 

Sume alocate de la bugetul de 

stat prin Direcția de Sănătate 

Publică Dolj 

672,00  

Venituri proprii  150,00 

Transferuri de la bugetul local  1.272,00 

Total venituri 672,00 1.422,00 



 

 

                                                                                                                 - mii lei - 

Cheltuieli Cap. 66.10 Sănătate Cap. 68.10 Asigurări și 

asistență socială 

Cheltuieli de personal 636,00 962,00 

Bunuri şi servicii 36,00 460,00 

Cheltuieli de capital 0,00 0,00 

Total cheltuieli 672,00 1.422,00 

 

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 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. 4/2021 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, O.U.G. nr. 226/2020 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, cu modificările și 

completările ulterioare si Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii asigură necesarul de medicamente şi materiale sanitare 

pentru bolnavi, hrana, achitarea utilităților până la sfărșitul anului, (încălzit, iluminat, apă, canal, 

salubritate, poștă și alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare), etc.  

În cadrul reparaţiilor curente unitatea îşi propune reparaţii interioare şi înlocuirea instalaţiei 

electrice la nivelul clădirii principale, înlocuirea conductelor de alimentare cu apă şi reparaţii 

interioare la nivelul blocului alimentar. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii 

Medico-Sociale Amărăştii de Jos, finanţat de la bugetul de stat, din venituri proprii şi din sursele 

bugetului propriu al Județului Dolj, pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                      

                   MECU MARIAN           

                                                                                                           ÎNTOCMIT,      

    PÎRLOG LETIŢIA  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 8476/09.04.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Unității Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii 

și din sursele bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii  

2022 - 2024 

 

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 Unității Medico-Sociale 

Amărăștii de Jos, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din sursele bugetului 

propriu al Județului Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

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

Medico-Sociale Amărăștii de Jos, finanțat de la bugetul de stat, din venituri proprii și din 

sursele bugetului propriu al Județului Dolj pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024. 

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. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 19 alin. (1) lit. b), art. 39 alin. (6), art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 5 alin. (2), alin. (3) lit. b) și c) din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean şi local 

- art. 8 lit. b) și lit. c) din Anexa la H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 

- art. 2 din H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului do 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 

- Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021,  

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

juridic: nu a fost identificat. 

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

întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat 

la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem 

analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţa 

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 

    Șef serviciu               Consilier Juridic 

         

   Daiana Stoica                         Cristian Buzata                                                        



UNITATEA MEDICO SOCIALĂ 

AMĂRĂȘTII DE JOS

Sume alocate de la bugetul de stat prin 

Direcția de Sănătate Publică Dolj 2021

E

s

t

i

m

ă

VENITURI

SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE 

STAT PRIN DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ DOLJ

672,00

TOTAL VENITURI 672,00

CHELTUIELI

PERSONAL 636,00

BUNURI ŞI SERVICII 36,00

TOTAL CHELTUIELI 672,00

              DIRECTOR ,                      COMPARTIMENT

        Diaconu Mariana-Loredana FINANCIAR CONTABIL,

                     Filip Ionut-Danut

                                                                                                                              mii lei

                                                                                                   Anexa nr.1

la Hotărârea ____

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

 PE ANUL 2021

 CAPITOL 66.10.06.03 – U.M.S. AMĂRĂŞTII DE JOS



Anexa 1 a

TOTAL

672

43.10.10 672

672

672

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 672

10 636

10.01 621

Salarii de baza 10.01.01 456

Indemnizatie de conducere 10.01.03

Spor de vechime 10.01.04

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05

Alte sporuri 10.01.06 135

Ore suplimentare 10.01.07

Fond de premii 10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10

Fond aferent platii cu ora 10.01.11

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12

Drepturi de delegare 10.01.13

Indemnizatii de  detasare 10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15

Alocatii pentru locuinte 10.01.16

Indemnizaţii de hrană 10.01.17 30

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 0

Tichete de masa*) 10.02.01

Norme de hrana 10.02.02 0

Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

Vouchere de vacanță 10.02.06 0

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 15

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06

Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 15

Contribuția angajator pentru angajat 10.03.08

20 36

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 0

Furnituri de birou 20.01.01

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.25+20.27+20.30)

TOTAL VENITURI

Transferuri

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 

+10.01.30)

PREVEDERI ANUALE
D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator

Buget 2021

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021

CAPITOL 66.10.06.03 - U.M.S. Amărăştii de Jos

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

B U G E T U L

APROBAT

1



Materiale pentru curatenie 20.01.02

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03

Apa, canal si salubritate 20.01.04

Carburanti si lubrifianti 20.01.05

Piese de schimb 20.01.06

Transport 20.01.07

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30

Reparatii curente 20.02

Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0

Hrana pentru oameni 20.03.01

Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 36

Medicamente 20.04.01 20

Materiale sanitare 20.04.02 16

Reactivi 20.04.03

Dezinfectanti 20.04.04

                  COMPARTIMENT

      DIRECTOR,

Diaconu Mariana-Loredana                   Filip Ionut-Danut

FINANCIAR CONTABIL

2



mii lei

Buget an 

2021

Estimari 

2022

Estimari 

2023

Estimari 

2024

150,00 150,00 150,00 150,00

1272,00 1272,00 1272,00 1272,00

cheltuieli curente 1272,00 1272,00 1272,00 1272,00

cheltuieli de capital

1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00

1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00

cheltuieli de personal 962,00 962,00 962,00 962,00

cheltuieli cu bunuri şi servicii 460,00 460,00 460,00 460,00

0,00 0,00 0,00 0,00

alocaţii bugetare 0,00 0,00 0,00 0,00

1.422,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00

              DIRECTOR ,                             DIRECTOR, COMPARTIMENT

Diaconu Mariana-Loredana FINANCIAR CONTABIL,

Filip Ionut-Danut

TOTAL CHELTUIELI

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE CAPITAL

CAPITOL 68.10.12 - U.M.S.  AMĂRĂŞTII DE JOS

UNITATEA  MEDICO SOCIALA 

AMĂRĂŞTII DE JOS

VENITURI

VENITURI PROPRII

ALOCAŢII BUGETARE

                                                                                   Anexa nr. 2

                                                                                    la Hotărârea nr. ____

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021 SI

ESTIMARILE PENTRU ANII 2022-2024



TOTAL

1.422 1.422 1.422 1.422

33.10 150 150 150 150

Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.10.13 150 150 150 150

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10.50

37.10.03

37.10.04

43.10 1.272 1.272 1.272 1.272

43.10.10 1.272 1.272 1.272 1.272

43.10.19

1.422 1.422 1.422 1.422

1.422 1.422 1.422 1.422

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătăţii

Subvenţii pentru instituţii publice destinate secţiunii de dezvoltare

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA 

DE DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

2024

TOTAL VENITURI

VENITURI PROPRII

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare ( cu 

semnul minus)

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare

Subvenţii de la alte administraţii

- mii lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod 

indicator

Buget 2021 Estimari

PREVEDERI 

ANUALE

2022 2023

DORIN COSMIN VASILE

B U G E T U L

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2021 ŞI  ESTIMĂRI  PENTRU ANII 

2022-2024

CAPITOL 68.10.12 -U.M.S. Amărăştii de Jos

                              Anexa 2a

APROBAT

PREȘEDINTE,

1



CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.422 1.422 1.422 1.422

10 962 962 962 962

10.01 940 940 940 940

Salarii de baza 10.01.01 715 715 715 715

Indemnizatie de conducere 10.01.03

Spor de vechime 10.01.04

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05

Alte sporuri 10.01.06 156 156 156 156

Ore suplimentare 10.01.07

Fond de premii 10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10

Fond aferent platii cu ora 10.01.11

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12

Drepturi de delegare 10.01.13

Indemnizatii de  detasare 10.01.14

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15

Alocatii pentru locuinte 10.01.16

Indemnizaţii de hrană 10.01.17 69 69 69 69

Stimulentul de risc 10.01.29

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0

Tichete de masa*) 10.02.01

Norme de hrana 10.02.02 0

Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04

Transportul la si de la locul de munca 10.02.05

Vouchere de vacanță 10.02.06

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30

Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 22 22 22 22

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 

10.01.16 +10.01.30)

2



Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 22 22 22 22

Contribuția angajator pentru angajat 10.03.08

20 460 460 460 460

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 250 250 250 250

Furnituri de birou 20.01.01 3 3 3 3

Materiale pentru curatenie 20.01.02 12 12 12 12

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 85 85 85 85

Apa, canal si salubritate 20.01.04 3 3 3 3

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6 6 6 6

Piese de schimb 20.01.06

Transport 20.01.07

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5 5 5 5

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 136 136 136 136

Reparatii curente 20.02 110 110 110 110

Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 90 90 90 90

Hrana pentru oameni 20.03.01 90 90 90 90

Hrana pentru animale 20.03.02

Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 5 5 5 5

Medicamente 20.04.01

Materiale sanitare 20.04.02

Reactivi 20.04.03

Dezinfectanti 20.04.04 5 5 5 5

20.05 2 2 2 2

Uniforme si echipament 20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03

Alte obiecte de inventar 20.05.30 2 2 2 2

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 2 2 2 2

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 2 2 2 2

Deplasari în străinătate 20.06.02

20.09

20.10

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11

Consultanta si expertiza 20.12

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.25+20.27+20.30)

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

3



Pregatire profesionala 20.13

Protectia muncii 20.14

20.15

Studii si cercetari 20.16

Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18

20.19

20.20

Meteorologie 20.21

Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23

20.24 0 0 0 0

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02

20.25

Tichete cadou 20.27

20.30 1 1 1 1

Reclama si publicitate 20.30.01 0

Protocol si reprezentare 20.30.02

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 1 1 1 1

Chirii 20.30.04

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07

Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

0 0 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 0 0 0 0

TITLUL XIII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 0 0 0 0

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 0 0 0 0

Construcţii 71.01.01 0

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

51+55+56+58+70+79+85)

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii 

de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere

4



Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03

Alte active fixe 71.01.30

Reparaţii capitale aferente activelor fixe   71.03 0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72 0 0 0 0

Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01 0 0 0 0

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01

         FINANCIAR CONTABIL,

Filip Ionut-Danut

                       DIRECTOR, COMPARTIMENT

                    Diaconu Mariana-Loredana
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