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HOTARAREA NR.7

a iedinlei Consiliului de Administralie al Spitalului General CF Bragov

din data deB_lhuNr- 2021

coNSrLruL DE ADlaft srmrre rorARAsrE:

Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2021, pentru sursa de finanlare
FNUASS, precum si Situatia fundamentarii cheltuielilor de personal, in
conformitate cu prevederile art.187, alin (10), lit a) si art. 208, alin (2), din Legea
nr. 95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii, cu modilicari si compleiari
ulterioare;Legea N. 1512921 Buget de stat; Legea nr. 821991 - Legea
contabilitatii, republicata, cu modificarile si mmpletarile ulterioare; OMFP nr.
52912016 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si
depunerea situaliilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a
unor raportari financiare lunare in anul 2016, pentru modificarea gi completaraa
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor
publice, Planul de conturi pentru institutiile publice $i instructiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului flnantelor publice nr. '1917/2005,
precum gi pentru modilicarea si completarea unor acte norme metodologice in
domeniul contabilitatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare; OMS
110230.09.2016 pivind modificarea Anexei nr 1 la Normele metodologice pentru
elaborarea bugetuluide venituri si cheltuieli al spitalului public, aprobale prin OMS
1.c/.3116.07.2010 cu modificarile si completarile ulterioare; si cu cele ale lit.i), atin.
(2), art. 6 din Regulamentul de organizare si functionare al consiliului de
administratie al Spitalului ceneral CF Brasov.
Au analizat modul de indeplinire al indicatorilor de performanta conform raportului
de activitate p vind indicatorii de performantd pe anul 2020, gi vor face propuneri
in cazul ln care consbte ne?ndeplinirea acestora, in conformitate cu Legea nr.
95/2006 privind reforma ln domsniul senetefii, cu modificarile 9i completerile
ulterioare, alineat 10, litera e,precum s-i cu prevederile Regulamenlului de
organizare gi functionare al consiliului da administr4ie al Spitalului General CF
Bras-ov, art. 6, alin. (2), lit. j),k).
Au analizat raportul de activitate al Comitetului Director al Spitalului General CF
Brasov pentru anul 2020,1n conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanetegi, cu modificerib si compbterib ulterioare, Ordinului MS
ntr-92112006 pentru stabilirea atribuliilor comitetului director din cadrul spitalului
public, cu moditicerile 9i completerile ulterioare, precum 9i cu prevederile
Regulamentului de organizare li funclionare at consiliului de administralie al
Spitalului General CF Bralov, art.6, alin. (2), lit. k) qi vor constata dacd au fost
luate mdsuri ln ceea ce privegte crelterea gradului
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