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PUNCTUL_1-PROIECT

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe
anul 2018

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 15716/01.10.2018 al Direcţiei Economice;
Având în vedere:
 Legea nr. 2/2018 – legea bugetului de stat pe anul 2018;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
 Art. 91, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
 Art. 3 din O. U. G. nr. 11/01.03.2018 privind adoptarea unor masuri bugetare;
În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.c) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului
Argeș, pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetului local la 31.12.2017 a sumei
de 1300 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli de personal, potrivit anexei nr. 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.
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RAPORT
Potrivit prevederilor Hotaraii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea
standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile de asistenta medicosociale:
 Art. 2 alin (2) “Cheltuielile prevazute la alin. (1), lit.a), respectiv
cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali,
precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare, se
suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, din
sume alocate prin transferuri catre bugetele locale, in limita sumei de
11.275 lei/an/pat”;
 Art.2 alin (4) “In situatia in care costurile necesare furnizarii
serviciului respectiv depasesc nivelul prevazut de standardul de cost,
consiliile judetene... pot aloca sumele necesare din veniturile proprii”.
Conform prevederilor art. 1, punctul 4, lit. b) din Legea nr. 79 din 28 martie
2018 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice „prin excepţie de la lit. a), începând cu 1
martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici, de
asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap.
I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru
anul 2022”.
Precizam faptul ca, urmare aplicarii prevederilor legislative mentionate mai
sus, cheltuielile de personal aferente unitatilor de asistenta medico-sociale necesare
pana la finele anului, nu se mai incadreaza in costul standard aprobat.

Prin adresa nr. 21893/28.09.2018 Directia de Sanatate Publica, urmare
adresei Ministerului Sanatatii nr. 49709/28.09.2018, ne comunica situatia
finantarilor si a cheltuielilor anuale care pot fi suportate de la bugetul de stat pentru
cheltuielile mentionate mai sus, respectiv suma de 2.864 mii lei.
Avand in vedere solicitarile unitatilor de asistenta medico-sociale privind
cheltuielile de personal pana la finele anului, este necesara alocarea sumei de 1300
mii lei din veniturile proprii ale Consiliului Judetean.
Potrivit art. 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 11/01.03.2018 privind adoptarea
unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, “prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea
nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2018, autoritatile
administratiei publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanta
si cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu corectiile financiare aferente
proiectelor, cheltuielile cu sentintele civile definitive, pentru plata arieratelor,
precum si pentru rambursarea imprumuturilor contractate numai in cazul in care
din veniturile proprii si din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului
de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor
categorii de cheltuieli.”
Avand in vedere cheltuielile prezentate cat si prevederile legale mentionate,
propunem finantarea acestora, respectiv suma de 1300 mii lei din excedentul
bugetului local existent la 31.12.2017. Influentele in cadrul bugetului de venituri si
cheltuieli sunt prezentate in Anexele nr. 1si 2.
Fata de cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare actualizarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatea proprie, conform Anexelor nr.1
si nr.2.
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