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de Managem€nt al
certificat conform

RNSTA gTN'lTg;K

TeL: n243 2382O0
F'nx: 0243 230250 Slotrozia - Piala Revolu{iei Nr. I

HOTiRANT
priuind wlifurea Dispozfilfei Pr+dintelui Consiliului Judetwn lalomfu nr. 213 din
18.08.2014 privind maiorarea bugetului Spitalului Jtdeleon de Urgenld gobozio Si

reparlbore hflue4telor pe trimestre, pentnt anul 2Ol4

Consiliul Judelean lalom ity
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive nr. 7271 din 08.09.2014 o Presedintelui Consiliului

Jude/eon lalomita,
Examindnd:
- Raportul nr. 7373 din 11.09.2014 al DireclieiBuget Finanle;
- Raportul nr.- din -.2014 ol Comisiei pentru muncd, sdndtate, asisten/a

sociold;i familre
- Raportul nr. - din -.2014 al Comisiei economico-finonciore si

ogriculturO
in conformilate cu:
- prevederile Hotdrdrii ConsiliuluiJude/eon lolomila nr. 29 din 28.03.2014 privind

aprobarea bugetului de venituri gi chelluieli alspitaluluiJude/eon de Urgenld Slobozig
pe onul 2014, cu modificarile;icompletdrile ullerioare;

- Dispozitia Pregedinfelui Consiliului Judelean lalomi;to nr. 213 din 18.08.2014
privind maiororea bugetului Spitalului Jude/ean de tJrgen/d Slobozia ;i repartizorea
influen/elor pe trimeslrg pentru anul 2014;

- prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sdndtd/ii ctr
m odificdrile pi complefdrile ulferioare;

- prevedenle art. 19 gi 82 din legeo nr. 273/2006 priuind finan/ele publice locale,
cu modificdrile ;i completdrile ulferioare;

- prevederile ort. 9l olin. (l/ lit. d/, olin. (5/ lrt. ol pct. 3 9i art. 104 olin.(4/ lrt. bl din
legeo administro/iei publice locole nr. 215/200t, republicotd, cu modificdrile si
co m p letd rile u lterio a re;

--prevederile legiinr. 356/2013 privind bugetulde stat pe anul 2014,
in temeiul art. 97 alin. (ll din legeo odministra/iei publice locale nr. 2lS/2001,

republrcotd, cu modificdrile gi completdrile ulterioarq
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Art. I Se valideazd Dispozitio Pre;edintelui Consiliului Judeleon lolomi/a nr. 213
din 18.08.2014 privind maiororea bugetului Spitolului Jude/ean de Urgen/d Slobozio ;i
reporlizarea influenlelor pe trimestre. pentru onul 2014.

Art. 2 Prezenta hotdrdre deuine obligatorie ;i produce efecte de la dato
comunicdrii.

Art. 3 Prin griio DireQiei Coordonore Orgonizore, prezenta hotdrdre va fr
comunicatd DireQiei Buget Finan/e din codrul aparotului de specialitote Consiliulul
Jude/ean lolomita gi Spitolului Judeleon de Urgen/d Slobozio, urmdnd a fr publicatd pe
site-ul Consiliului Judetean lalomito.
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