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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

„Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2022 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință extraordinară,  

având în vedere Referatul de aprobare nr. 21898/05.09.2022 al Direcției 

Economice, Raportul Serviciului Juridic nr. 22353/06.09.2022, precum și avizul 

comisiilor de specialitate; 

în baza O.G. nr. 19 / 2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, 

art. 19 alin. (2), art. 41, art. 67 alin.1 lit. c) şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si art. 190 alin. (1) 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății, cu modificările și 

completările ulterioare;  

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

alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 

„Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2022, conform anexei nr. 1 ce face 

parte din prezenta hotărâre. 

          Art. 2 – Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții a Spitalului 

„Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2022, conform anexei nr. 2 ce face 

parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Directia Juridică, Administratie Locală, Secretariat, Directia 

Economică si Spitalul „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni vor aduce la 

indeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului „Aşezămintele 

Brâncoveneşti” Dăbuleni. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ        PREŞEDINTE 

SERVICIUL BUGET-VENITURI                                                   

Nr. 21898 / 05.09.2022                                             DORIN COSMIN VASILE 

   

 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, 

pe anul 2022  

 

 

 

Având în vedere: 

- O.G. 19 / 2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

- art. 19 alin. (2), art. 41, art. 67 alin.1 lit. c) şi art. 68 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  art. 190 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sanătății, cu modificările și completările ulterioare; 

-  art. 173 alin. (1) lit. (d), alin. (5) lit. (c)  art. 182 alin. (1) şi art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  adresa nr. 5418/30.08.2022; 

Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești Dăbuleni”, instituție 

subordonată Consiliului Județean Dolj, propune spre aprobare rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, astfel:                            

                                                                                                       - mii lei- 

 Buget 

iniţial 

Influenţe 

+/- 

Buget 

rectificat 

Cheltuieli de personal 16.380 0 16.380 

Cheltuieli cu bunuri și 

servicii  

6.579 - 173 6.406 

Alte cheltuieli  186 0 186 

Cheltuieli de capital 470 +173 643 

Total 23.615 0 23.615 

  

Analizând execuţia de casă a bugetului la data de 30.08.2022 şi estimarea 

până la finele anului, Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești 

Dăbuleni” solicită diminuarea cu suma de 173 mii lei a cheltuielilor cu bunuri şi 
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servicii şi majorarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor de capital pentru 

achiziţionarea următoarelor active fixe: 

• Sistem închidere automată porţi secţia infecţioase Bechet - 4 mii lei; 

• Sistem supraveghere cu 7 camere  - 12 mii lei; 

• Sistem butoane panică - 25 mii lei 

Spitalul este în plin proces de acreditare şi se impune securizarea căilor de 

acces, protejarea vieţii şi a integrităţii corporale cât şi paza bunurilor ce aparţin 

spitalului. 

• Ecograf cu o sondă convexă - 90 mii lei, necesar pentru Secţia de boli 

infecţioase Bechet, medicii din cadrul secţiei având competenţa pentru a presta 

servicii de ecografie. 

• Analizor semiautomat de urină - 5 mii  lei  

Se solicită achiziţionarea  analizorului semiautomat de urină, deoarece cel 

existent este achiziţionat în anul 2014, iar aparatura de laborator ce depăşeşte 

opt ani vechime nu mai primeşte punctaj la încheierea contractului cu C.A.S. 

Dolj; 

• Analizor semiautomat pentru hemoglobină glicozilată - 7 mii lei necesar 

pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate la pacientii cu diabet zahara 

• Maşină de spălat rufe profesională - se suplimenteaza valoarea cu suma de 

30 mii lei, valoarea iniţială fiind insuficientă pentru achiziţionarea obiectivului 

la parametrii tehnici solicitaţi de compartimentul tehnic.      

Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat este prezentat în anexa nr.1, iar 

lista obiectivelor de investiţii în anexa nr.2. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” pe 

anul 2022, conform anexelor nr.1 şi.2. 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                            ÎNTOCMIT,                                                                                                                                

          MARIAN MECU                                   MORCOV MARIUS VIOREL                           

                                                                                   

                                                                     



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

 Nr. 22353/06.09.2022                                                                                   VIZAT                                                    

  DIRECTOR EXECUTIV 

                Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si 

cheltuieli al Spitalului ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2022 

 

        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 

Judetean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri si cheltuieli al Spitalului ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2022, 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

Spitalului ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe anul 2022. 

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:  

- Ordonanței de Guvern nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

-  art. 19 alin. (2), art. 41, art. 67 alin. (1) lit. c) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 190 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările 

si completările ulterioare; 

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

de Urgenţa a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare. 

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

compartimentului juridic: nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

        

         AVIZAT,                                                                                          ÎNTOCMIT, 

  Șef Serviciu Juridic        Consilier juridic 

      

       Daiana Stoica                                                                                    Cristian Buzata 






































































