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HOTĂRÂREA NR. 73  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI pe anul 2020 

 

Consiliul Local al municipiului Ploieşti 

Văzând referatul de aprobare nr. 120/24.03.2020 al domnului primar Adrian-

Florin Dobre şi al consilierilor din comisia de buget finanţe, control, administrarea 

domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze: Paul Palaş Alexandru, 

Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu şi Zoia Staicu, 

precum şi Raportul de Specialitate nr. 1761/24.03.2020 al Spitalului de Pediatrie 

Ploieşti, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

de Pediatrie Ploieşti pe anul 2020; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 55/24.03.2020 al Direcţiei 

Economice; 

Ţinând cont de avizul comisiei de buget finanţe, control, administrarea 

domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din data de 24.03.2020; 

În conformitate cu prevederile: 

o Legii nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

o Legii nr.6/2020 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 

o Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 19 şi 49; 

În temeiul art.129 alin. (4) lit. (a) şi art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de 

Pediatrie Ploieşti pe anul 2020, conform Anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Aprobă rectificarea listelor de investiţii ale Spitalului de Pediatrie Ploieşti 

pe anul 2020, conform anexelor 2A și 2B care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3 Ordonatorul principal de credite şi Spitalul de Pediatrie Ploieşti se 

însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 24 martie 2020 

 

                                                               Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL,  

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                       Ioana-Geanina SERBINOV 


