
           ROMÂNIA 

 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  

HOTÃRÂREA NR.34 

privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia  

pentru anul 2020 

         

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal numãrul 35, 

judeţul Constanţa,  întrunit legal în ședință ordinară în data de 31  martie 2020, având în vedere: 

- proiectul de hotărăre nr. 41/2020 și referatul de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 

7846/26.03.2020 în calitatea sa de inițiator; 
     - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Medgidia-

Direcția economică, înregistrat sub numărul  7827/26.03.2020 întocmit în scopul asumării de către directorul economic;- nota de 

fundamentare  4153/2020  a Spitalului Municipal Medgidia privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  pentru anul 2020 

transmisă cu adresa  4880/26.03.2020 înregistrata la PMM sub numărul 7845/26.03.2020; Hotărărea Consiliului de Administrație a 

Spitalului Municipal Medgidia ; 

    -  O.U.G. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat  în unităţile sanitare ;  Legea nr. 

179/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

pentru personalul încadrat în unităţile sanitare; Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative; art. 138 alin. 5 Constitutia Romaniei; 

  - Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 

2018 - 2019; Hotărârea nr. 962/2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 

pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi 

pentru prorogarea unor termene;  prevederile art. 19  alin. (2), art. 20, 25, 26 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale cu 

modificările și completările ulterioare;  prevederile Ordinului 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public cu modificările și cheltuielile ulterioare; Ordinul nr. 391/2016 cu 

modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 1102/2016, Ordinul nr. 372/2017, Ordinul nr. 340/2018 privind modificarea 

anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul 

ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010-   art. 187 alin.(10) lit. a, art. 190 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (r1) cu modificările și completările ulterioare;  art. 25 din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale cu modificările și 

completările ulterioare;  art. 25 din Norma metodologică de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale din 29.01.2009 aprobată prin 

H.G. nr. 56/2009;  H.C.L. Medgidia nr. 62/2010  privind transferul către Consiliul Local Medgidia a managementului  asistenței 

medicale acordată în Spitalul Municipal Medgidia; HCL nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al 

Spitalului municipal Medgidia previzionat pentru anul 2020; HCL Medgidia  nr.  17/18.02.2020  privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru anul 2020; Aviz Comisia A 

 - Legea 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;  raportul de specialitate emis sub 

nr. 7696/24.03.2020 întocmit de Comportimentul Relații publice și presă privind îndeplinirea cerințelor legii cu privire la 

transparența decizională; 

În conformitate cu art. 75 alin.(1) lit.b, art.84, art. 87 alin.(1), (2)și (3), coroborat cu art. 88   și art. 105 alin.(1), art. 154 și 

art. 155 (1) lit. a și b,c, alin.(4) lit.a coroborat cu lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;  

            In temeiul art. 129 alin. ( 1 ), (2) lit. b ,alin   (4)  lit. b,  art. 136 alin.(1) (3) lit b, alin. 6,  art. 139 alin. (3) ,  lit a art. 196 

alin.(1) lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1. Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța pe 

anul 2020 în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotarare.  

Art. 2. Se încredințează conducerea Spitalului Municipal Medgidia cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, ce poartă 

răspunderea fundamentării din punct de vedere a legalității asupra documentației anexă în condițiile legii . 

            Art. 3 Prezenta hotărâre  se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului 

Municipiului Medgidia/Directiei ecnomice și  Spitalului Municipal Medgidia  Medgidia  în vederea ducerii la indeplinire  Medgidia  

precum și compartimentului  pentru asigurarea publicității pe site-ul  Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință 

publică.  
           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15  voturi ,,pentru ,, si 1 vot abtinere  dl cons.  Butnaru M. din numărul de  16 consilieri prezenți  la ședință 

( lipsesc  dnii consilieri  Ion N.I. și Parpala F. )  și un   număr de  18 consilieri în funcție . Dif:1ex.Instituţia  Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar,   

D. EC/SM. Afisat CI  Red 5 ex. 

      Medgidia 31  martie 2020 

 

 

               Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemneazã pentru legalitate  
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