MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂREA NR.82
Privitoare la rectificarea Bugetului Spitalului Municipal
«Costache Nicolescu» Drăgăşani pe anul 2020
Consiliul local al Municipiului Drăgăşani, întrunit în şedinţa extraordinară, din data
de 18.12.2020, la care participă un număr de 18 consilieri, din totalul de 19 consilieri în
funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier Spiridon Marian, a fost ales
preşedinte de şedintă ;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului municipiului Drăgăşani,
înregistrat sub nr.30923/12.12.2020 şi raportul de specialitate al Serviciului Buget,
Finanţe, Contabilitate, înregistrat sub nr.30924/12.12.2020, prin care se propune
rectificarea Bugetului Spitalului municipal « Costache Nicolescu » Drăgăşani pe anul
2020;
Având în vedere rapoartele de avizare ale: Comisiei pentru învăţământ, culte,
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, Comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al municipiului, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ şi
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre şi avizul de legalitate dat
de secretarul general al municipiului proiectului de hotărâre, înregistrat sub
nr.30925/12.12.2020;
Văzând prevederile O.U.G. nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale şi ale Ordinului nr. 1043 din 16 iulie 2010
privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al spitalului public;
În baza art.19 alin.(2) din Legea nr.273/ 2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, şi art.201 alin.(3) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) şi lit.d), alin.(4) lit.a) şi alin.(7) lit.c) şi art.139
alin.(3) lit.a, coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi
“pentru”, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Spitalului Municipial “Costache Nicolescu”
Drăgăşani pe anul 2020, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2
Primarul municipiului Drăgăşani va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri, prin Serviciul Buget, finanţe, contabilitate şi Spitalul
municipal Drăgăşani, iar secretarul o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare, o va
posta pe pagina de internet a primăriei şi o va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul
Vâlcea.
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