
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările pe 

anii 2020 – 2022,  ale spitalelor de interes județean 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere expunerea de motive nr.6000/12.04.2019 la proiectul de hotărâre 
inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu; 
 Văzând ; 

-  Hotărârea nr. 2/2019 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judetean 
de Urgență Deva; 

- Hotărârea nr.6/2019 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 

- Hotărârea nr.10/2019 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 

 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 2019 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva, stabilit în sumă de 186.360,20 mii lei la partea de venituri si 
în sumă de 190.596,03 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 4.235,83 
mii lei acoperit din excedentul anului precedent, estimările pe anii 2020 – 2022 și 
programul de investiții pe anul 2019,  conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art.2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, stabilit în sumă de 15.290,57 mii lei la partea de venituri si în 
sumă de 15.458,17 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 167,60 mii lei 
acoperit din excedentul anului precedent,  estimările pe anii 2020 – 2022 și programul de 
investiții pe anul 2019,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
  



 
      Art.3. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad stabilit în sumă de 13.555,13 mii lei la partea de venituri și în 
sumă de  13.799,51 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 244,38 mii lei 
acoperit din excedentul anului precedent,  estimările pe anii 2020 – 2022 și programul de 
investiții pe anul 2019,  conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.4. –  Ordonatorii de credite de la nivelul unităţile publice sanitare nominalizate la 
art.1 - 3 la prezenta hotărâre răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate prin 
bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2019,  în conformitate cu dispozițiile legale. 
          Art.5.  (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile publice sanitare 
nominalizate la art.1 - 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. 
                   (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a  

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
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        Mircea Flaviu Bobora                    AVIZAT: 
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Deva, la ____________________2019 
 
 


