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PROIECT

HOTĂRÂREA Nr..........
Din data de 31 Martie 2020

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre,
- Raportul de specialitate nr. 9692./18.03.2020 prin care Primarul Municipiului 

Făgăraş, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020,
- Referatul de aprobare nr. 9692/1/18.03.2020 al primarului Municipiului Făgăraş, 

prin care se popune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020,
- avizele Comisiei..............

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 
alin. (1), 58 alin. (1) şi ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată,

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, 
art. 198 alin. (1) şi (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 372/1 £.03.2020 privind 
suplimentarea bugetului local Municipiului Făgăraş pe anul 2020.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş, conform anexei nr 1.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau partial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, pe anul 2020, conform 
anexei nr.2.

Art.4. Se aproba rectificareai listei sintezei programului de investiţii formular 01, a listei 
obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C”Alte cheltuieli de investiţii” 
formular 04 cu finanţare din bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii conform anexei nr. 3.
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Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri proprii 
si subvenţii pentru Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, conform anexei nr.4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanţarea şi lichidarea creditelor 
bugetare revine ordonatorului principal de credite precum şi a ordonatorului terţiar de credite de la 
art. 5 (anexa 4), iar aplicarea întocmai a legislaţiei specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de 
credite.

Art.7. Iniţiatorul proiectului, semnatarii raportului de specialitate işi asumă responsabilitatea 
pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe -  Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziţii şi Investiţii, 
precum şi directorii şi managerii enumeraţi la art.5.

Iniţiator
Primar

Gheorghe Sucaciu

Vizat pentru legalitate"^ 
Secretarul General



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 731.03.2020

Cod
indicator Denumire indicatori

Influenţe 
Trimestrul II 

- mii lei -
Total Cheltuieli 0,00

70.02 Locuinţe, servicii si dezvoltare publica 0,00
70.02.06 Iluminat public si electrificări +150,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si 
dezvoltării comunale

-150,00

20 Bunuri şi servicii 0,00
20.01 Bunuri şi servicii +150,00
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare +150,00
20.02 Reparaţii curente -150,00



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 731.03.2020

Cod
indicator Denumire indicatori

Influenţe 
Trimestrul II 

- mii lei -
Total Cheltuieli 0,00

66.10 Sănătate 0,00
66.10.06.01 Spitale generale 0,00
71 Alte nefinanciare 0,00
71.01 Active fixe 0,00
71.01.01 Construcţii -200,00

71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport +200,00

Corespunzător se rectifică şi bugetul individual al Spitalului Municipal ”Dr. Aurel 
Tulbure”



Anexa nr. 3 la H.C.L. nr......./31.03.2020

Cod
indicator Denumirea obiectivelor de investiţii

Influenţe 
Trimestrul II 

- mii lei -
Total cheltuieli de capital 0,00

66.10 Sănătate 0,00
Lit.b) Dotări independente +200,00
Poz.6 Defîbrilator automat +15,50
Poz.7 Injectomat +13,71
Poz.8 Lampa fototerapie +16,91
Poz.9 Monitor funcţii vitale cu EKG inclus +20,85

Poz.10 Monitor funcţii vitale pentru nou născuţi +20,85
Poz.ll Proiector mobil vene +35,13
Poz.12 Pulsoximetru copii +12,90
Poz.13 Pulsoximetru sugari +12,90
Poz.14 Troler medicamente +6,60
Poz.15 Ventilator portabil (resuscitator) +44,65

Lit.e Alte cheltuieli -200,00
Poz.2 Lucrări relocare-reabilitare ORTOPEDIE -200,00

Corespunzător se rectifică şi lista obiectivelor de investiţii a Spitalului Municipal 
”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş
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Direcţia Buget Finanţe
Biroul Economic Financiar
Compartimet Buget E.B.C.I.S.

Nr. 9692/18.03.2020

Raport de specialitate

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată, a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ

Având în vedere:
- propunerile compartimentului financiar contabilitate
- adresa nr. 3087 din 11.03.2020 a Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tubure” 

Făgăraş prin care propune rectificarea listei obiectivelor de investiţii prin redistribuire 
de fonduri de la un proiect la altul peyatru trimestrul II 2020,

Direcţia Buget Finanţe, Biroul Economic -  Financiar prin Compartimentul 
Buget, propune:

I. Rectificarea bugetului local al Muncipiului Făgăraş pentru trimestrul II 
anul 2020 astfel:

La partea de Cheltuieli bugetului local se rectifică după cum urmează:

1) la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii si dezvoltare publica se rectifică
astfel:

a) prin diminuare cu suma de 150,00 mii lei de la subcapitolul 70.02.50 Alte 
servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si dezvoltării comunale titlul 20 Bunuri şi 
servicii articolul 20.02 Reparaţii curente,

b) prin suplimentare cu suma de 150,00 mii lei la subcapitolul 70.02.06 
Iluminat public si electrificări titlul 20 Bunuri şi servicii articolul 20.01 alineatul 30 
Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare,

II. Rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş pentru 
trimestrul II anul 2020 astfel:

Cheltuielile bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii se rectifică după cum urmează:
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1) la capitolul 66.10 Sănătate subcapitolul 66.10.06 paragraful 01 Spitale 
generale după cum urmează:

a) prin suplimentare cu suma de 200,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare 
articolul 71.01 Active fixe alineatul 71.01.02 Maşini, echipamente si 
mijloace de transport

b) prin diminuare cu suma de 200,00 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare 
articolul 71.01 Active fixe alineatul 71.01.01 Construcţii

III. Rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 01, a 
listei obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C”Alte 
cheltuieli de investiţii” formular 04 cu finanţare din bugetu centralizat al 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii pentru trimestrul IV 2019 astfel:

a) la capitolul 66.10 Sănătate după cum urmează:

Poziţia
lit.b)

Denumirea obiectivului
Suma rectificată 

pentru 
Trim II 2020

6 Defibrilator automat +15,50
7 Injectomat +13,71
8 Lampa fototerapie +16,91
9 Monitor funcţii vitale cu EKG inclus +20,85
10 Monitor funcţii vitale pentru nou născuţi +20,85
11 Proiector mobil vene +35,13
12 Pulsoximetru copii +12,90
13 Pulsoximetru sugari +12,90
14 Troler medicamente +6,60
15 Ventilator portabil (resuscitator) +44,65

Poziţia
lit.e)

Denumirea obiectivului
Suma rectificată 

pentru 
Trim II 2020

2 Lucrări relocare-reabilitare ORTOPEDIE -200,00

Urmare a celor mai sus enunţate, supunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Făgăraş proiectul de hotărâre cu următoarele articole:

Art.l. Se aprobă prevederile Dispoziţiei Primarului nr. 372/1 D.03.2020 privind 
suplimentarea bugetului local Municipiului Făgăraş pe anul 2020.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş, conform 
anexei nr 1.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, 
pe anul 2020, conform anexei nr.2.
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Art.4. Se aproba rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 
01, a listei obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C”Alte 
cheltuieli de investiţii” formular 04 cu finanţare din bugetul centralizat al instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii conform anexei 
nr. 3.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de 
venituri proprii si subvenţii pentru Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, 
conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanţarea şi lichidarea 
creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum şi a ordonatorului 
terţiar de credite de la art. 5 (anexa 4), iar aplicarea întocmai a legislaţiei specifice, 
incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe -  Compartimentul Buget, Biroul 
Proiecte, Achiziţii şi Investiţii, precum şi directorii şi managerii enumeraţi la art.5.

Anexa nr. 4 va fi finalizate odată cu finalizarea proiectului de horărâre.

Director Buget Finanţe

întocmit,
Compartiment Buget 
Ec. Stroia Simona
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Direcţia Buget Finanţe APROB
Biroul Economic Financiar Primar
Compartimentul Buget Gheorghe Sucaciu

r
Nr.9692/1/18.03.2020

k

REFERAT DE APROBARE

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată, a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ
Având în vedere:
- propunerile compartimentului financiar contabilitate
- adresa nr. 3087 din 11.03.2020 a Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tubure” Făgăraş prin 

care propune rectificarea listei obiectivelor de investiţii prin redistribuire de fonduri de la un 
proiect la altul pemtru trimestrul II 2020,

Direcţia Buget Finanţe, Biroul Economic -  Financiar prin Compartimentul Buget, 
propune:

I. Rectificarea bugetului local al Muncipiului Făgăraş pentru trimestrul II anul 2020
astfel:

La partea de Cheltuieli bugetului local se rectifică după cum urmează:

1) la capitolul 70.02 Locuinţe, servicii si dezvoltare publica se rectifică astfel:
a) prin diminuare cu suma de 150,00 mii lei de la subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în 

domeniile locuinţelor, serviciilor si dezvoltării comunale titlul 20 Bunuri şi servicii articolul 
20.02 Reparaţii curente,

b) prin suplimentare cu suma de 150,00 mii lei la subcapitolul 70.02.06 Iluminat public si 
electrificări titlul 20 Bunuri şi servicii articolul 20.01 alineatul 30 Alte bunuri si servicii pentru 
întreţinere si funcţionare,

II. Rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş pentru trimestrul II anul 
2020 astfel:

Cheltuielile bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii se rectifică după cum urmează:

1) la capitolul 66.10 Sănătate subcapitolul 66.10.06 paragraful 01 Spitale generale după 
cum urmează:
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Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanţare din bugetul de venituri 
proprii si subvenţii pentru Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, conform anexei nr.4 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanţarea şi lichidarea creditelor 
bugetare revine ordonatorului principal de credite precum şi a ordonatorului terţiar de credite de 
la art. 5 (anexa 4), iar aplicarea întocmai a legislaţiei specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de 
credite.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe -  Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, 
Achiziţii şi investiţii, precum şi directorii şi managerii enumeraţi la art.5.

Anexa nr. 4 va fi finalizate odată cu finalizarea proiectului de horărâre.



U.A.T. MUNICIPIUL FAGARAŞ 
SPITALUL MUNICIPALS.Aurel Tulbure" FĂGĂRAŞ 
Str.Ghioceilor nr. 1, Făgăraş, jud.Braşov, cod 505200 
Tel: 0268 - 212521,2,3,4; Fax: 0268 - 211254 
www.spitalulfagaras .ro 
E-mail: secretariat@spitalulfagaras.ro

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

unitate aflată în 

PROCES DE ACREDITARE

CICLUL al ll-Iea
|Nr _ 1 ® M —

'7 » ;a_d_Luna  -A~L Anul 2j32£i

Spitalul Municipal *Dr Aurel Tulbure" f ă o â ra s  

'  ¥ -

Z i u L u n a

Către,
Primăria Municipiului Făgăraş

Vă înaintăm alăturat rectificarea listei de investiţii pentru anul 2020.

.̂ .ULSA^
făf ,

Manager,
/[)  /If sj

Dr. PandreaA^Jopoi M ia e lâ ^  J?f
I v %̂SVîST

/
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U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
SPITALUL MUNICIPAL"Dr.Aurel Tulbure" FĂGĂRAŞ
str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraş,jud.Braşov,cod 505200 
Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 
www.spitalulfagaras.ro 
E-mail :secretariat@spitalulfagaras.ro

URS Is a member of Registrar o f Standards (Holdings) Ltd.

HOTARAREA NR. DIN 10.03.2020

p r iv in d  aprobarea modificării Listei de investiţii pentru anul 2020 a Spitalului 
Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras ;

Având in vedere prevederile art 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;

Art. 1) Se aproba modificarea Listei de investiţii pentru anul 2020 a Spitalului 
Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras, conform anexei ;

Art. 2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice alta dispoziţie 
contrara se abroga;

Art. 3) Cu ducerea la 'îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se 
încredinţează membrii Comitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel 
Tulbure Fagaras.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, întrunit in data de 10.13.2020,

HOTĂRĂŞTE:

PRESE
M
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SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE FAGARAS 
CUI 4384389

LISTĂ PROPUNERI DOTĂRI 2020 
DIN EXCEDENT

Nr.
Crt. DENUMIREA

Cantitatea
(buc)

Preţ unitar 
(mii lei - 

TVA inclus)

Valoare 
(mii lei - 

TVA inclus)

BLOC OPERATO R
1 Instalaţie climatizare si purificare avansata aer S01+S02 1 2.294,63 2.294,63

SPITAL

2 Lucrări amenajare reabilitare LABORATOR si acreditare RENAR 1 150,00 150,00

3 Lucrări relocare-reabilitare ORTOPEDIE 1 10,00 10,00
4 Lucrări reabilitare CABINET NEFROLOGIE 1 57,00 57,00
5 Lucrări reabilitare CABINET ORTOPEDIE PEDIATRICA 1 58,00 58,00
6 Reabilitare spaţii - relocare - lucrări suplimentare Birou Ad-tiv 1 6,90 6,90

7
Dotări suplimentare Sistem de acces in spital (UPS protecţie 
alimentare energie si motor electric) 1 10,00 10,00

PEDIATRIE
8 Defibrilator automat 1 15,50 15,50
9 Injectomat 3 4,57 13,71

10 Lampa fototerapie 1 16,91 16,91
11 Monitor funcţii vitale cu EKG inclus 1 20,85 20,85
12 Monitor funcţii vitale pentru nou născuţi 1 20,85 20,85
13 Proiector mobil vene 1 35,13 35,13
14 Pulsoximetru copii 3 4,30 12,90
15 Pulsoximetru sugari 3 4,30 12,90
16 Troler medicamente 1 6,60 6,60
17 Ventilator portabil (resuscitator) 1 44,65 44,65

ANATOM IE PATO LO GICA
18 Microscop binocular 1 8,00 8,00

AM BULATOR

19 Frigider -congelator omologat cu ventilaţie si alarma sonora 1 8,08 8,08

TOTAL EXCEDENT 2.802,61
Donatii-sponsorizari
Mobilier secţie pediatrie ^  4-^0 lei-
Aparatura medicala pediatrie 10,00 lei
TOTAL 2.814,31 lei



U.A.T.MUNICIPIUL FAGARAS
SPITALUL MUNICIPAL “DR.AUREL TULBURE” FAGARAS
îtr. Ghiocei lor nr.l, Fagaras, JuABrasov,505200 
Tel; 0268/212521,2,3,4; Fax: 0268/211665
Web: www.spitalulfagaras.ro AVIZAT,
E-mail: secretariat@spitalulfagaras.ro Ordonator principal de credite

Nr. Ssiialul Municipal “Dr. Aurei Tulbure" Făgăraş

Nr,

e RBONATORUI r PRTNiTlM L  DE CREDITE
MUNICIPIUL FAGARAS 

DIRECŢIA BUGET-FLNANTE 
BIROU ECONOMIC-FINANCIAR

Va înaintăm propunerea de rectificare a BVC pe trim l( 2020:

D enum ire indicatori Cod
Influente pt 

trim , ill 
mii lei

C heltu ie li 0 ,0 0
T ITLU L  X II I  A C TIVE  NEFINANCIARE 71 0,00
C onstrucţii 710101 -200,00
M aşini, echipam ente si m ijloace de transport 710102 200,00

Director 
Ec. Haneş

iar - Contabil, 
a
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