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HOTĂRÂREA NR.27/2014 
privind aprobarea  bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimarile pe 

anii 2015 – 2017 ale spitalelor publice de interes judeţean 
 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al  Direcţiei programe, prognoze, buget, finanţe, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând: 
-  Hotărârea nr. 1/2014 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Deva; 
- Hotărârea nr.1/2014 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad; 
- Hotărârea nr.1/2014 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Geoagiu; 
 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
�����������Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva, stabilit în sumă de 82.045,20 mii lei, la partea de venituri, în 
sumă de 83.015,71 mii lei la partea de cheltuieli,  deficit în sumă de  970,51 mii lei 
acoperit din excedentul anului precedent, precum şi estimările pe anii 2015 – 2017 
conform anexei  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, stabilit în sumă de 6.498,09 mii lei, la partea de venituri, în 



sumă de 6.655,35 mii lei la partea de cheltuieli,  deficit în sumă de  157,26 mii lei 
acoperit din excedentul anului precedent, precum şi estimările pe anii 2015 – 2017 
conform anexei  nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad, stabilit în sumă de 7.138,34 mii lei, la partea de venituri, în sumă 
de 7.413,42 mii lei la partea de cheltuieli,  deficit în sumă de  275,08 mii lei acoperit din 
excedentul anului precedent, precum şi estimările pe anii 2015 – 2017 conform anexei 
nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile sanitare publice 
nominalizate la art.1, art.2 şi art.3 şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
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Deva, la 31 ianuarie 2014 
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