ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2011, al Spitalului
Orăşenesc Huedin, cu suma de 118.000 lei
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.10.2011
Tinand seama de adresa nr.4493/05.10.2011 a Spitalului Orasenesc Huedin, prin care solicită
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Huedin, având în
vedere stabilirea destinaţiilor cheltuielilor din cap. ,, Alte venituri din prestări servicii şi alte
activităţi ,, în sumă de 87.300 lei şi ,, Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de
sănătate,, în sumă de 30.700 lei, respectiv referatul nr. 9029/2011 înaintat de Direcţia economică din
cadrul Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9031/2011 înaintat de Primar şi avizat de Comisia
Economică la sedinta din data de 11.10.2011.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind
Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1
din Ordinul 910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare - preluare în vederea transferului
Managementului Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174, alin.4,5, art.183 .2Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modificată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1,
lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, Ordinul M.S nr.
916/2006, 1500/2009,1224/2010.
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a,pct.3 şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltueli pe anul 2011, al Spitalului
Orăşenesc Huedin, cu suma de 118.000 lei lei, astfel:
VENITURI: …………………………………….…………………………………………………………..…118.000 lei
33.10.21 “ Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de
Sanatate………………………………………………………….……………………30.700 lei
33.10.50 “Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati” .........................87.300 lei
37.10.03 “Varsaminte din sectiunea functionare pentru finantarea
Sectiunea dezvoltare……..………………………………………………..…-22.000 lei
37.10.04 “ Varsaminte din Sectiunea de functionare ………….22.000 lei
CHELTUELI:………………………………………………………………………………………….………118.000 lei
20.01.03 “ Incalzit, iluminat, fortamotrica”…………………………………………………. 67.000 lei
20.02 ,,Reparatii curente”……………………………………………………………………………...38.700 lei
20.03.03 ,,Reactivi”……………………………….……………………………………………………….44.140 lei
20.12 “Consultanta si expertiza”……………………………………………….……………….……2.000 lei
20.05.30 “Alte obiecte inventar”…………………………………………………….…………….…4.000 lei
20.30.01 “Reclama si publicitate”…………………………………………………..……………… 500 lei
20.30.03 “Prime de asigurare non viata”…………………………………………….…………. 500 lei
20.30.04 “ Cheltuieli cu chiriile “ ………………………………………………..…………………..7.160 lei
71.03 “ Reparatii Capitale” …………………………………………………………………………...22.000 lei
20.03.01 “ Hrana”…………………………………………………..…………………………………….35.000 lei
20.01.30 “ Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”……………-30.000 lei
20.01.05 “ Carburanti”……………………………………………………………………………….. - 3.000 lei
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orăşenesc
Huedin şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Huedin.
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