HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii MedicoSociale Melinești , finanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu
județean, pe anul 2020
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 1001/19.11.2020 al Unităţii MedicoSociale Melinesti, raportul de specialitate nr. 29297/19.11.2020 al Direcţiei Economice,
raportul Serviciului juridic nr. 30346/03.12.2020, precum şi avizul comisiilor de
specialitate;
în baza art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi a art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 459/2010 pentru
aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medicosociale 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;
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), art. 182 si art.196, alin.1, lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii MedicoSociale Melinești, finanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu județean,
pe anul 2020, prin diminuarea cu suma de 34,00 mii lei conform anexelor nr. 1 şi 1a, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel încât bugetul rectificat va fi 1.471,00 mii
lei.
Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică,
și Unitatea Medico-Socială Melinesti, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ MELINESTI
JUDEŢUL DOLJ
Nr. 1001/19.11.2020

PREŞEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT
de aprobare a proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Unitatii Medico Sociale Melinesti, finantat din venituri proprii si
din sursele bugetului propriu judetean, pe anul 2020
Unitatea Medico-Socială Melinesti, preluată de la consiliul local conform Hotărârii
Consiliului Judeţean Dolj nr. 146/2004, este instituţie publică specializată, cu
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judetean Dolj, care acordă servicii de
îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale
de pe teritoriul judetului Dolj.
Finanţarea unităţii medico-sociale se asigură astfel:
- din venituri proprii provenite din contribuţiile personale ale beneficiarilor
serviciilor prestate, donații și sponsorizări,
- din transferuri acordate de la bugetul local, (cap. 68. Asigurări și asistență
socială), 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.
(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă de la bugetul local, în limita
sumei de 38.691 lei/an/pat."
Cu adresa nr. 1000/19.11.2020, Unitatea Medico-Socială Melinesti solicită
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, astfel:

- majorarea cheltuielilor de personal – 20,00 mii lei sumă solicitată până la
sfârşitul anului, având în vedere, turele și sporurile acordate personalului prevăzute de
Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare
- diminuarea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu suma de 54,00 mii lei,
datorita unor economii facute la unele articole (art. 20.01.03 ''Incalzit , iluminat si forta
motrica'' datorita unor economii facute la gaze intrucat nu a fost foarte frig in sezonul rece
si centrala termica a unitatii nu a functionat la capacitatea maxima, art.20.01.04'' Apa,
canal si salubritate''- deoarece nu a fost necesara vidanjarea statiei de epurare si datorita
numarului mai mic de bolnavi nu s-a platit nici la gunoi suma estimata, art. 20.03.01
''Hrana pentru oameni'' – UMS Melinesti are serviciul de hrana externalizat si datorita
pandemiei cu COVID-19 paturile nu au fost ocupate in totalitate de aceea nu s-a platit
suma prognozata, art. 20.06.01 ''Deplasari, detasari, transferari - s-au facut economii la
acest articol si la art. 20.13 ''Pregatire profesionala'' deoarece personalul planificat pentru
a merge la cursuri de perfectionare nu a mai dorit sa participe datorita pandemiei cu
COVID- 19).
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Unității Medico-Sociale Melinesti, pe
anul 2020, va fi în sumă de 1.471,00 mii lei, împărţit pe titluri astfel:
- Cheltuieli de personal – 903,00 mii lei
- Bunuri și servicii – 518,00 mii lei.
- Cheltuieli de capital – 50,00 mii lei
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al unității medico-socială Melinesti este
prezentat în anexele nr.1 și 1a.
Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Melinesti, in suma de 1.471 mii lei, finanţat din
venituri proprii (200,00 mii lei) şi din sursele bugetului propriu județean (1.271,00 mii
lei), pe anul 2020,cu incadrarea in costul standard, conform anexelor 1, 1a.
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET-VENITURI
Nr. 29297/19. 11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Melinesti, finanţat din venituri
proprii şi din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020

Cu adresa nr. 1000/19.11.2020, Unitatea Medico-Socială Melineşti, unitate parțial
finanțată de către Consiliul Județean Dolj, a solicitat, în cadrul cap. 68.10. „Asigurări şi
asistenţă socială”, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, în baza în
baza a art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c),
a art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, a art. 2, alin. (1), (3), (4) din H.G. 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-socială se asigură astfel:
- din venituri proprii provenite din contribuţiile personale ale beneficiarilor
serviciilor prestate, donații și sponsorizări,
- din transferuri acordate de la bugetul local, (cap. 68.10 “Asigurări și asistență
socială”) pentru finanțarea personalului auxiliar, precum şi pentru cheltuielile pentru
hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor medico-sociale.
Având în vedere cele prezentate, Unitatea Medico-Socială Melineşti, solicită în
cadrul cap. 68.10 “Asigurări și asistență socială”, diminuarea transferului alocat de la
bugetul propriu judeţean cu suma de 34,00 mii lei, astfel:
➢
disponibilizarea sumei de 54,00 mii lei din cadrul cheltuielilor cu bunuri si
servicii, datorită economiilor efectuate în cursul anului,
➢
majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 20,00 mii lei, sumă solicitată
de la bugetul propriu judeţean, utilizată pentru asigurarea drepturilor salariale ale
personalului auxiliar, până la sfarşitul anului.
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al unității medico-sociale Melinesti, pe
anul 2020 va fi în sumă de 1.471,00 mii lei (buget aferent costului standard/an/pat),
detaliat pe titluri de cheltuieli, astfel:

UMS
MELINESTI
Cheltuieli de
personal
Bunuri şi servicii
Cheltuieli de
capital
Total

BUGET INITIAL
2020
883,00

INFLUENŢE
+/+20,00

-mii leiBUGET FINAL
2020
903,00

572,00
50,00

-54,00
0,00

518,00
50,00

1.505,00

-34,00

1.471,00

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Melineşti, buget aferent costului standard/an/pat,
finanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,
MECU MARIAN LAURENŢIU
ÎNTOCMIT,
PÎRLOG LETIŢIA

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.30346/03.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al unității medico-sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele
bugetului propriu județean, pe anul 2020

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 rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al unității medico-sociale
Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul
2020.
și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al unității medico-sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și
din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020.
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: prin proiectul de hotărâre analizat
se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv prevederile: 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale , art.173 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit.c), art.182 și art
196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului: nu este cazul.
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 atibuțiile și competențele specifice acestui
compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre
dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţă ordinară a 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

Șef Serviciu juridic,
Daiana Stoica
Întocmit,
Consilier Juridic,
Alin Maria

JUDEŢUL DOLJ
Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. ____

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ
MELINEŞTI
mii lei

UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ
MELINEŞTI

Buget an
2020

Influenţe +/-

Buget an 2020

VENITURI
VENITURI PROPRII
ALOCAŢII BUGETARE
cheltuieli curente

cheltuieli de capital
TOTAL VENITURI

200,00

200,00

1.305,00

1.271,00

1.255,00

-34,00

50,00

1.221,00

50,00

1.505,00

0,00

1.471,00

1.455,00

-34,00

1.421,00

cheltuieli de personal

883,00

20,00

903,00

cheltuieli cu bunuri şi servicii

572,00

-54,00

518,00

50,00

0,00

50,00

CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE

CHELTUIELI DE CAPITAL
alocaţii bugetare

50,00

TOTAL CHELTUIELI

1.505,00

50,00
-34,00
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