HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii MedicoSociale PLENIȚA, finanţat de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică
Dolj, cu suma de 40 mii lei peste costul standard/an/pat, suma ce se va asigura din
sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 213/04.08.2020 al unităţii medico-sociale
PLENITA , raportul de specialitate nr. 21809/10.08.2020 al Direcţiei Economice, raportul
Serviciului juridic nr. 22322/17.08.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate;
În baza art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modifcările și completările ulterioare,art.2 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, art. 261 alin.1, anexa 5,
poziția 17 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și Hotârârea
Consiliului Județean Dolj nr.125/29.07.2020 privind rectificarea bugetului propriu al
județului Dolj pe anul 2020;
În temeiul art.173 alin. (1) lit. d), 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.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii MedicoSociale PLENITA, finanţat de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj,
cu suma de 40 mii lei solicitata peste costul standard/an/pat, suma ce se va asigura din
sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 şi 1a, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică,
și unitatea medico-socială PLENITA , vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Nr. ___
PREŞEDINTE,

ION PRIOTEASA

Adoptată la data de _____ 2020

CONTRASEMNEAZĂ
pentru SECRETAR GENERAL
AL JUDEŢULUI,
ANDA NICOLAE

UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ PLENIŢA
JUDEŢUL DOLJ
Nr. 213 din 04.08.2020

PREŞEDINTE,

ION PRIOTEASA

Referat de aprobare a proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al unitatii medico-sociale PLENITA ,finantat din venituri
proprii si din sursele bugetului propriu judetean, pe anul 2020

Unitatea medico-socială Pleniţa, preluată de la consiliul local conform Hotărârii
Consiliului Judeţean Dolj nr. 151/2004, 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 unităţilor de asistenţă medico-socială se asigură astfel:
- din venituri proprii provenite din contribuţiile personale ale beneficiarilor
serviciilor prestate, donații și sponsorizări,
- din transferuri de la bugetul Ministerului Sănătăţii, prin Direcția de Sănătate
Publică Dolj (cap. 66. Sănătate), pentru finanțarea medicilor şi asistenților medicali,
precum şi pentru cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare,
- din transferuri acordate de la bugetul local, (cap. 68. Asigurări și asistență socială)
pentru finanțarea personalalului auxiliar, precum şi pentru cheltuielile pentru hrană şi
bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de asistenţă medicosociale, reparaţii, consolidări, dotări, 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."
Prin Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a implementat un nou sistem de
salarizare al personalului medical fapt pentru care bugetele de venituri și cheltuieli
aprobate ale unitaților medico-sociale sunt insuficiente pentru desfășurarea activităților
până la sfârșitul anului 2019.
Hotărârea de Guvern 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, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele:
„Art. 2 (4) În situaţia în care costurile necesare furnizării serviciului respectiv
depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi
comunelor pot aloca sumele necesare din veniturile proprii.”
Unitatea medico-socială Plenița dispune de o capacitate de 50 paturi şi are un
buget de venituri și cheltuieli aprobat conform standardului de cost/pat/an de 1.049,00
mii lei (20,986 lei cost standard/an/pat * 50 paturi), sumă alocată de la bugetul
Ministerului Sănătăţii, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj.
Pentru desfășurarea activității în bune condiții până la sfârșitul anului, unitatea
medico-socială Plenița solicită, cu adresa nr. 203/13.07.2020, suplimentarea bugetului de
venituri și cheltuieli, peste bugetul aferent costului standard/an/pat, cu suma de 40,00 mii
lei, de la bugetul propriu județean, pentru achitarea drepturilor salariale aferente medicilor
și asistenților medicali.
Necesarul pentru cheltuielile de personal pe anul 2020 este de 1.039,00 mii lei, iar
cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare sunt de 50,00 mii lei, rezultând un
buget total necesar de 1.089,00 mii lei (1.049,00 mii lei buget aferent costului
standard/an/pat, de la bugetul Ministerului Sănătăţii, prin Direcția de Sănătate Publică
Dolj și 40,00 mii lei, peste bugetul aferent costului standard/an/pat ce se va asigura de la
bugetul propriu județean), conform anexelor nr.1 și 1A.
Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe surse de finanţare, al unităţii medico-sociale
Pleniţa, se prezintă astfel:
- mii lei Nr.
crt.

Unitatea
medico-socială

Bugetul Ministerului
Sănătăţii– prin
Direcţia de Sănătate
Publică Dolj

1

Pleniţa

1.049,00

Bugetul local –
Consiliul
Judeţean Dolj

40,00

Total buget 2020

1.089,00

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al unităţii medico-sociale Pleniţa, finanţată de bugetul Ministerului Sănătăţii,
prin Direcţia de Sănătate Publică Dolj, cu suma ce depășeşte costul standard/an/pat, sumă
ce va fi asigurată din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020, conform anexelor
1, 1A.
DIRECTOR,

CONTABIL,

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET-VENITURI
Nr.21809/10.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al unităţii medico-sociale Pleniţa, finanţat de la bugetul
Ministerului Sănătăţii, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, cu sumele solicitate
peste costul standard/an/pat, sume ce se vor asigura din sursele bugetului propriu
județean, pe anul 2020
Cu adresa nr. 203/13.07.2020 Unitatea medico-socială Pleniţa, unitate parțial
finanțată de către Consiliul Județean Dolj a solicitat 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) 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, a art. 26.1 si a anexei nr.5, pozitia 17 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2020, aprobată prin Legea nr. 115/2020 rectificată în Monitorul Oficial nr.
652/23.07.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 125/29.07.2020 privind
rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2020, astfel:
➢ suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli, peste bugetul aferent
costului standard/an/pat, cu suma de 40,00 mii lei, de la bugetul propriu județean, pentru
achitarea drepturilor salariale aferente medicilor și asistenților medicali.
Necesarul pentru cheltuielile de personal pe anul 2020 este de 1.039,00 mii lei, iar
cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare sunt de 50,00 mii lei, rezultând un
buget total necesar de 1.089,00 mii lei (1.049,00 mii lei buget aferent costului
standard/an/pat, de la bugetul Ministerului Sănătăţii, prin Direcția de Sănătate Publică
Dolj și 40,00 mii lei, peste bugetul aferent costului standard/an/pat ce se va asigura de la
bugetul propriu județean).
Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe surse de finanţare, al unităţii medicosociale Pleniţa, se prezintă astfel:

Nr.
crt.

1

Unitatea
medicosocială

Pleniţa

Bugetul
Ministerului
Sănătăţii–
prin
Direcţia de
Sănătate
Publică
Dolj
1.049,00

Bugetul
local –
Consiliul
Judeţean
Dolj

40,00

- mii lei Total buget
2020

1.089,00

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al unităţii medico-sociale Pleniţa, finanţată de bugetul
Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică Dolj, cu suma ce depășeşte
costul standard/an/pat, sumă ce va fi asigurată din sursele bugetului propriu
județean, pe anul 2020.

Pt.DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIEL AFTINESCU

CONSILIER,
DANIELA AVRĂMOIU

ÎNTOCMIT,
LETIŢIA PÎRLOG

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.22322/17.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița, finanțat de la bugetul de stat prin
direcția de Sănătate Publică Dolj, cu suma de 40 mii lei peste costul
standard/an/pat, sumă ce se va sigura 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
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița,
finanțat de la bugetul de stat prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, cu suma de 40
mii lei peste costul standard/an/pat, sumă ce se va sigura din sursele bugetului
propriu județean, pe anul 2020 propus de președintele Consiliului Județean Dolj a
constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat:rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Unității Medico-Sociale Plenița, finanțat de la bugetul de stat
prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, cu suma de 40 mii lei peste costul
standard/an/pat, sumă ce se va sigura 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:
-art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modifcările și completările ulterioare;
-art.2 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;
-art. 261 alin.1, anexa 5, poziția 17 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 din 15 aprilie
2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și
completările ulterioare ;
-Hotârârea Consiliului Județean Dolj nr.125/29.07.2020 privind rectificarea
bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2020;
-art.173 alin. (1) lit. d), 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

Întocmit,
Consilier Juridic,
Manea Mioara-Veronica

CONSILIUL
JUDEŢEAN DOLJ
Anexa nr.1
la Hotărârea ____

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2020
Unitatea Medico-Socială PLENIŢA
Buget de Stat
mii lei

UNITATEA MEDICOSOCIALĂ PLENIȚA

Buget inițial 2020

Influenţe +/-

Buget rectificat 2020

VENITURI
SUME ALOCATE DE
LA BUGETUL DE STAT
PRIN DIRECȚIA DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ
DOLJ
SUME ALOCATE DE
LA BUGETUL
PROPRIU JUDEȚEAN

1.049,00

0,00

1.049,00

0,00

40,00

40,00

TOTAL VENITURI

1.049,00

40,00

1.089,00

999,00

40,00

1.039,00

50,00

0,00

50,00

1.049,00

40,00

1.089,00

CHELTUIELI
PERSONAL
BUNURI ŞI SERVICII
TOTAL CHELTUIELI

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. GURITA CONSTANTIN

CONTABIL,
CORUTI CLAUDIA

Anexa nr.1A
la Hotararea nr.
JUDEŢUL: DOLJ

APROBAT
PREȘEDINTE
ION PRIOTEASA

BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2020
CAPITOL 66.10.06.03 - U.A.M.S. Pleniţa
- mii lei Buget 2020
DENUMIREA

INDICATORILOR

TOTAL VENITURI
Transferuri

Cod
indicator

PREVEDERI ANUALE
din care credite
bugetare
destinate
TOTAL
stingerii plăţilor
restante

PREVEDERI TRIMESTRIALE
Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

1.089
1.089

0
0

259
259

325
325

289
289

216
216

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE
FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.089

0

259

325

289

216

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

1.089

0

259

325

289

216

43.10.10

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.089

0

259

325

289

216

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.039

0

259

275

289

216

10.01
10.01.01
10.01.03
10.01.04
10.01.05
10.01.06
10.01.07
10.01.08
10.01.10

998
733

0

252
190

252
190

282
190

50

50

80

212
163
0
0
0
40
0
0
0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la
10.01.16 +10.01.30)
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Ore suplimentare
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul

220

Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
Drepturi de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca
Alocatii pentru locuinte
Indemnizaţii de hrană
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)
Tichete de masa*)
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa
Transportul la si de la locul de munca
Vouchere de vacanță
Alte drepturi salariale in natura
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurări de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi
Contributii pentru concedii si indemnizatii
Contribuția asiguratorie pentru muncă
Contribuția angajator pentru angajat
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30)
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Încalzit, Iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport

10.01.11
10.01.12
10.01.13
10.01.14
10.01.15
10.01.16
10.01.17
10.01.30

45

10.02
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.02.04
10.02.05
10.02.06
10.02.30

16

10.03
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.05
10.03.06
10.03.07
10.03.08

25

20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07

50
0

0

0

12

12

12

0

16

0

0

0

0

16

16
0

25

0
0

7

7

7

7

7

7

0
0

50
0

0
0

0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare
Reparatii curente
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti

DIRECTOR ,
Ec. GURITA CONSTANTIN

20.01.08
20.01.09
20.01.30
20.02

0
0
0
0

20.03
20.03.01
20.03.02
20.04
20.04.01
20.04.02
20.04.03
20.04.04

0

0

0

0

0

50
47
3

0

0

50
47
3

0

CONTABIL ,
CORUTI CLAUDIA

0
0
0
0
0
0
0
0

