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Nr. 105/PH/16.03.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș
pe anul 2020
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 158/SC/16.03.2020 al Președintelui
consiliului judetean;
Având în vedere:
 Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
 Art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
 Art. 173, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 Adresa nr. 11335/16.03.2020 a Spitalului Județean de Urgență Pitești
 Adresa nr. 3269/16.03.2020 a Spitalului de Pediatrie Pitești;
 Adresa Directiei de Asistență
Medicală
și Protecție Socială nr.
4259/16.03.2020;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
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 2020, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Se aprobă alocarea sumei de 550 mii lei, pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la data de 31.12.2019,
potrivit anexelor nr. 1 și nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă actualizarea “Programului de investiții publice pe grupe de
investiții și surse de finanțare”, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.4. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
 Direcţiei Economice;
 Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET IMPOZITE TAXE SI VENITURI
Nr. 4534/16.03.2020

APROBAT,
PRESEDINTE
Constantin Dan MANU

VIZAT
VICEPRESEDINTE,

Ion MINZINA

VIZAT
VICEPRESEDINTE,

Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI
Ionel VOICA

RAPORT
privind actualizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat oficial in data de 11.03.2020
epidemia de COVID-19 ca pandemie, in contextul cresterii numarului de cazuri
in peste 110 tari si teritorii din toata lumea, precum si din cauza riscului crescut de
continuare a raspandirii infectiei la nivel global.
Astfel, Directia Asistenta Medicala si Protectie Sociala solicita prin adresa
nr. 4259/16.03.2020 alocarea sumei de 550 mii lei pentru achizitionarea unui
sistem real –time PCR si kit-ul pentru detectia COVID-19.
Conform art. 58 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, actualizata
cu modificarile ulterioare, “excedentul anual al bugetului local rezultat la
incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor, se utilizeaza, in
baza hotararilor autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare…“
Deoarece finantarea cheltuielilor mentionate mai sus se face din sectiunea
de dezvoltare propunem alocarea sumei de 550 mii lei, din excedentul bugetului
local la data de 31.12.2019, influentele fiind prezentate in Anexele 1 si 3.

De asemenea, prin adresele nr. 11335/16.03.2020 si 3269/16.03.2020
Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti si Spitalul de Pediatrie Pitesti solicita
alocarea de sume in bugetele de venituri si cheltuieli pentru achizitia de materiale
sanitare necesare asigurarii conditiilor igienico-sanitare .
In vederea asigurarii creditelor pentru finantarea cheltuielilor mentionate
mai sus, am analizat executia cheltuielilor la celelalte institutii sanitare si propunem
redistribuirea creditelor bugetare intre acestea, cu precizarea ca institutiile apartin
aceluiasi capitol bugetar, conform Anexei nr. 2.
Fata de cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 173, alin (3), lit.
a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor Legii finantelor
publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va supunem
spre analiza si aprobare actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
activitatea proprie, conform Anexelor nr.1 si nr.2 si actualizarea Programului de
investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare conform Anexei nr.3.
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