
MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
             
           PROIECT 
    

HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2014; 
 Având în vedere raportul nr.10833/2014 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară  prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe 
anul 2014; 
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, modificată şi completată, şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 
1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al spitalului public, modificat şi completat;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61, 
alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2014, 
după cum urmează: 
a) total venituri – 38.399,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 38.399,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 38.817,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 38.817,00 mii lei),  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

                  INIŢIATOR,   AVIZAT, 
                     PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget 
Nr.10833/23.01.2014 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2014 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” 

Craiova 

 

 

 În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 273/ 2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, se aproba de către consiliul local. 

 Având în vedere prevederile pct. 1, lit. c din Ordinul Ministrului Sănătăţii 
nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliul local, la propunerea managerului spitalului, aprobă bugetul de venituri şi 
cheltuieli al instituţiei sanitare.  

Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2014 pentru 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova s-a 
propus  alocarea sumei de 1.700,00 mii lei, sub formă de transferuri.  

De asemenea Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova îşi propune realizarea de venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 
precum şi  din subvenţii de la bugetul de stat în valoare totală de 36.699,00 mii lei. 

În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea sunt în sumă de 38.817,00 mii lei, 
defalcate astfel: 

- 17.830,00 mii lei la cheltuielile de personal pentru  plata salariilor personalului instituţiei, pe 
anul 2014, fundamentată în  baza estimării contractelor ce vor fi încheiate cu Casa de Asigurări de 
Sănătate pentru serviciile medicale furnizate. 

- 20.987,00 mii lei la bunuri şi servicii pentru asigurarea desfăşurării activităţii 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” în condiţii 
normale pe întreg anul 2014.  

Cu adresa nr.735/22.01.2014, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova a transmis bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, astfel:  

                                                                                                                                - mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI COD Buget 
2014 

Estimări 
2015 

Estimări 
2016 

Estimări 
2017 

TOTAL VENITURI din care: 00.01 38.399 46.015 47.430 49.072 



Veniturile secţiunii de funcţionare 00.01 38.399 45.115 46.180 47.772 

Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi 

33.10 27.574 34.521 35.556 36.730 

Subvenţii de la bugetul de stat 42.10 9.125 9.344 9.624 9.942 

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 1.700 1.250 1.000 1.100 

Veniturile secţiunii de dezvoltare 00.01 - 900 1.250 1.300 

Subvenţii de la alte administraţii 43.10 - 900 1.250 1.300 

TOTAL CHELTUIELI din care: 49.10 38.817 46.015 47.430 49.072 

Cheltuielile secţiunii de 
funcţionare 

 38.817 45.115 46.180 47.772 

Cheltuieli de personal 10 17.830 24.737 25.603 26.755 

Bunuri şi servicii 20 20.987 20.378 20.577 21.017 
 

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare  - 900 1.250 1.300 
Cheltuieli de capital 70 - 900 1.250 1.300 

Menţionăm că, potrivit pct.2(9) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010, excedentul  
bugetar înregistrat în sumă de 418 mii lei se reportează în anul 2014 şi se utilizează  pentru cheltuieli 
curente.  
 Faţă de cele prezentate mai sus,  propunem spre aprobare Consiliului Local al 
municipiului Craiova bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, la Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, după cum urmează: 
  • Total 38.399,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 38.399,00 mii 
lei); 
  •Total Cheltuieli – 38.817,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
38.817,00 mii lei), conform anexei  la prezentul raport şi a fundamentării ataşate. 
 

Primar, 
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

              Director executiv,    
              Nicolae Pascu    
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