
ROMANIA
Judet PRAHOVA
Comuna DRAJNA
= CONSILIUL LOCAL =

HOTARARE
privind rectiJicarea Bugetului de Venituri Si Cheltuieli ol Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna

pentru anul 2015

Consiliul Local al comunei Drajna, intrunit in sedinta ordinara;
Yazdnd proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Drajna insotit de expunerea de

motive;
AvAnd in vedere raportul compartimentului financiar- contabilal al Spitalului de

Pneumoftiziologie Draj na,
AvAnd in vedere protocolul de predare - preluare nr.7287124.06.2010 incheiat intre Direcfia de

Sinitate Publicd Prahova qi Consiliul Local Drajna,
in conformitate cu prevederile OUG 16212008 privintl transferul ansamblului de atribufii gi

competenfe exercitate de Ministerul Sinitifi i citre autoriti(ile administrafiei publice Iocale, cu
modificirile gi completlrile ulterioare,

Avind in vedere prevederile Legii 57112003 privind Codul Fiscal, cu modificdrile qi
completirile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 art. .26 alin (4)
in temeiul art. 36 alin (3) tit. b) qi art. ,15 din l,egea nr.215/2001 - administrafiei publice locale,

republicatd, cu modificirile qi completlrile ulteriare;

rtOTARARE:
Art.  l .  Se aprobi l ista obiect ivelorde invest i f i i  pe anul2015, conform anexei 1,  care face parte

integranti din prezenta hotirire.
Art.2. Se aprobi raportul privind utilizarea excedentului bugetului de venituri si cheltuieli al

Spitalului  in cursul anului  2015 conf.  anexei 2
Art.3. Se aproba numarul tle personal permanent si temporar al Spitolului de Pneumoftiziologie

Drajna pentru unul 2015 precum si alocarea fondului de salarii de baza, conform anexei 2c.
Art.4. Se aproba rectificarea bugetul de Venituri qi Cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie

Drajna pentru anul 2015 a clrui structuri este cea cuprinsi in anexa 3, care face parte integranti din
prezenta hotdrire.

Art. 5. Compartimentul financiar-contabil al Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna va aduce
la indeplini re prevederile prezentei hotd rAri.

Art. 6.De aducerea la cunogtinta persoanelor qi institufii lor interesate rdspunde secretarul
comunei.

Contrasemneaz ,
Secretar comuna,
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