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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

HOTĂRÂRE 
pentru rectificarea a V-a a bugetului d~ venituri şi cheltuieli 

pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.14921/17.11.2016; 

- raportul Direcţiei economice înregistrat sub nr.14922/17.11.2016; 
- avizul de legalitate al Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău 

anexate la hotărâre; 
- prevederile Hotârârii Consiliului Judeţean Buzău nr.119/30 iulie 2010 

pentru aprobarea protocolului de predare-preluare a managementului 
asistenţei medicale pentru Spitalul Judeţean de Urgentă Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.189/2016 pentru 
rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău; 

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr.23524/15.11.2016 
înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr.14846/16.11.2016; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91, alin.(1) lit.d) alin.(5), lit.a, punctul 3, al art.97, art.98 
şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, · 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.(1). Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău este alcătuit din secţiunea de functionare şi 
secţiunea de dezvoltare. 

(2).Bugetul secţiunii de funcţionare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor curente pehtru realizarea competenţelor stabilite prin 
lege şi cheltuielile curente respective. 

{3).Bugetul secţiunii de dezvoltare cuprinde veniturile necesare 
finanţării cheltuielilor de capital si cheltuielile de capital respective. 



Art.3. Pentru as igurarea unei bune execuţ i i a bugetului pe anul 2016 se . 
împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău să opereze modificări în 
bugetul de venituri şi · cheltuieli al Spita lului Judeţean de Urgenţă Buzău, 
aprobat conform art.1, cu avizul prea labil al Comisiei de studii , prognoze 
economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului a Consiliului Judeţean Buzău, la propunerea conducerii Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău. 

Art.4. Rectificarea definit i vă se va face pe baza execuţiei la 31.12.2016 
şi se va prezenta Consil iului judeţean spre aprobare în cursul trimestrului I 
2017. . 

Art.S. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art.6. Secretarul judeţului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean 
Buzău şi în Moniton:rl oficial al judeţului, precum şi comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi autori tăţilor şi instituţiilor publice 
interesate. 
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BUZĂU, 22 NOIEMBRIE 2016 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru", - voturi „Împotrivă", -
abţineri de cei 32 consilieri judeţeni prezenţi. 

(Domnul consilier judeţean Zoican Adrian nu part i cipă la vot fiind sub inc i denţa 
art. 46 alin. (1) coroborat cu art . 98 din Legea nr. 215/2001). 


