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SPITALUL MUNICIPAL BRAD 
NR.          DIN 
 
 
 
 
 

NOTA EXPLICATIVĂ 
 
 
 
 

Bilanţul contabil la 31 decembrie 2022 s-a întocmit respectându-se  
prevederile Legii Contabilităţii 82/1991 republicata şi completata prin Ordonanţa 
Guvernului 61/2001,  Legea Finanţelor publice  nr.500/2003 precum si  Normele 
Metodologice ale MF şi instrucţiunile specifice sectorului sanitar. 
 În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, Spitalului Municipal Brad, i s-au 
alocat în baza Contractului şi Actelor Adiţionale încheiate cu DSP Deva, suma de 
1.514.934,57 lei  

 pentru acţiuni de sănătate=1.461.793,33 lei, astfel:  
DISPENSAR TBC     =  569.246,33 lei  

- CHELT PERSONAL    =  548.159,00 lei 
- CHELT MATERIALE    =    21.087,33 lei 

REZIDENŢI      =  698.696,00 lei 
- CHELT PERSONAL    =  698.696,00 lei 

PLANIFICARE FAMILIALA   =  193.851,00 lei 
   - CHELT PERSONAL    =  193.851,00 lei 

 pentru programe de sănătate= 53.141,24 lei:  
BUGET DE STAT – PN TBC   =   51.998,84 lei 
BUGET DE STAT – PN SCREENING AUDITIV =     1.142,40 lei 

Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a 
Contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate si a actelor aditionale 
aferente anului 2022, în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 am primit fonduri 
pentru serviciile medicale efectuate in valoare de 15.873.428,99 lei, din care: 
SERVICII SPITALICESTI  = 13.203.589,45 

 DRG     =   7.108.663,29 
 Servicii peste valoarea de contract =   1.003.707,46 
 Cronici spitalizare   =      596.149,07 
 Spitalizare zi    =   4.346.118,63 
 Alocatie de hrana   =      148.951,00 
 

 PARACLINICE   =      394.936,60 
 

 CABINETE CLINICE >35h  =   2.106.158,86 
 PARACLINICE-ECO  =          3.785,00 
 RMFB AMBULATOR  =      148.668,00 
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TOTAL ÎNCASĂRI SERVICII  = 15.857.137,91 
MEDICAMENTE COPLATA  =        16.291,08 

 
TOTAL ÎNCASĂRI CT.33.21.00  =  15.873.428,99 
 

Suma acordă în perioada 01.01-31.12.2022, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor art.38 alin (3) lit g) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2017, privind reglementarea unor 
masuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare  precum și 
cele ale art.34 alin (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018, 
cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului sănătății 
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.78/14/2018 privind 
stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art.3 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.114/2017, este de 17.309.223 lei, astfel: 
OG 7/2017     =   2.571.969,00 
Legea 153/2017-art 38, alin (3)  =   1.431.115,00 
Legea 153/2017-art 38, alin (2)-lit a =   3.652.709,00 
Legea 153/2017-art 38, alin (2)-lit b =   5.457.987,00 
Legea 153/2017-art 38, alin (2)-lit c =   2.115.447,00 
Legea 153/2017-art 7, alin (1)  =      509.484,00 
Legea 153/2017-art 38, alin (4)  =      512.583,00 
Legea 5/2020-art 45    =      786.250,00 
Legea 51/2020    =        94.964,00 
Legea 64/2020    =        26.142,00 
OUG 130/2021    =      150.018,00 
OUG 110/2021    =             555,00 
 
TOTAL ÎNCASĂRI CT.43.33.00  =  17.309.223,00 
 
TOTAL FINANTARE CJAS  =  33.182.651,99 
 

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 s-au încasat alte venituri în valoare de 
170.471,75 lei, astfel: 

- venituri din chirii    =     7.660,00 lei 
- venituri din prestari servicii la cerere  =  159.692,81 lei 
- venituri din valorificarea unor bunuri =     3.118,94 lei. 
De asemenea Spitalul Municipal Brad a încasat: 
- fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrului 

financiar 2014-2020, suma de 1.755.846,67lei aferentă proiectului 
„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a 
Spitalului Municipal Brad prin achiziția de aparatură medicală” -Program 
Operațional Infrastructura Mare, 

- subvenții din fonduri de la bugetul de stat 309.855,29 lei, sumă 
reprezentând cofinanțare (15%) în cadrul aceluiași proiect, 
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- sume din  bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 
aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în 
sănătate, suma de 63.534,16 lei reprezentând finanțare pentru achiziția: 

- incubator deschis tip masa de reanimare = 41.890,00 lei 
- incubator inchis standard model B8 = 21.644,16 

- subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital 
145.943,15 lei, din care: 

 138.878,25 lei pentru obiectivul de investiții Instalația de gaze medicale 
aferentă compartimentului de Boli Infecțioase 

 7.064,90 lei reprezentand cofinanatare 10% pentru aparatură medicala 
 incubator deschis tip masa de reanimare = 4.659,99 lei 
 incubator inchis standard model B8= 2.404,91 lei 
 

Sursa de finanţare Sold la 
01.01.2022 

Încasări Plăţi Sold la 
30.09.2022 

Prestări servicii la cerere (330800),  
chirii, (300530),  
Valorificare bunuri casate (390100) 

 159.692,81 
7.660,00 
3.118,94 

41.072,93 
 

3.118,94 

118.619,88 
 7.660,00 

0,00 
Contracte cu CJAS Deva (332100)  15.873.428,99 15.695.972,78 177.456,21 
Contracte cu CJAS Deva(433300)  17.309.223,00 17.309.223,00 0,00 
Contracte DSP Deva-B.S.(333000)  1.514.934,57 1.514.934,57 0,00 
Fonduri europene (460400)  1.755.846,67 1.755.846,67 0,00 
Subventii de la bugetul de stat (427000)  309.855,29 309.855,29 0,00 
Subventii de la bugetul de stat către bu-
getele locale pentru finanțarea aparaturii 
medicale și echipamentelor de comu-
nicații în urgență în sănătate (431601) 

 63.534,16 63.534,16 0,00 

Subventii de la bugetul local-chelt de 
capital (431400) 

 145.943,15 145.943,15 0,00 

Cont executie  37.143.237,58 36.839.501,49 303.736,09 
Total 0 37.143.237,58 36.839.501,49 303.736,09 

 
Sumele încasate de la CJAS Deva, au fost utilizate pentru: 

 Cheltuieli de personal –titlul 10   =26.931.750,08 lei 
 Cheltuieli cu bunuri şi servicii -titlul 20  =  6.289.384,70 lei  
 Alte cheltuieli-titlul 59     =     116.961,00 lei 
 Alte cheltuieli-titlul 85     =    -332.900,00 lei 

o TOTAL CJAS     =33.005.195,78 lei 
 
Sumele încasate de la DSP Deva din bugetul de stat au fost utilizate pentru: 

 Cheltuieli de personal    = 1.451.328,00 lei 
 Cheltuieli cu bunuri şi servicii acțiuni =      21.087,33 lei 
 Cheltuieli cu bunuri şi servicii PN =      53.141,24 lei 
 Alte cheltuieli-titlul 59   =        4.909,00 lei 
 Alte cheltuieli-titlul 85   =     -15.531,00 lei 

o TOTAL DSP   =  1.514.934,57 lei 
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Din sumele încasate din prestări de servicii la cerere, vânzare fier vechi și 
chirii au fost utilizate: 

- pentru achitarea unor cheltuieli cu bunuri și servicii  = 390,00 lei 
- pentru achitarea unor cheltuieli de investiții (aparatură medicală – 

autoclav) = 43.801,87 lei 
 

Sumele încasate din fonduri de la UE (1.755.846,67 lei) precum și cele  din 
subvenții de la bugetul de stat (309.855,29 lei) reprezentând cofinanțare (15%) 
aferente proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19 a Spitalului Municipal Brad prin achiziția de aparatură medicală” -Program 
Operațional Infrastructura Mare, au fost utilizate pentru achitarea urmatoarelor 
imobilizari corporale: 

- aparat radiologie mobil-buc.1 (SC Integra Medical Business SRL- factura 
1128/01.02.2022) = 652.239 lei 

- aparat radiologie fix-buc.1 (SC Diamedix Impex SRL- factura 
421561/31.05.2022) = 844.900 lei 

- ecograf- buc.2 (SC Digi Medical Tehnic SRL – factura 0016/01.02.2022) 
= 531.454 lei 

- instalație epurare ape uzate (Katalin Nohse chimist import SRL – factura 
221823/04.05.2022)= 13.011,46 lei 

- transa 2 contract prestari servicii (Quest Research SRL – factura 
217/01.07.2022) = 24.097,50 lei. 

 
Sumele încasate din subventii de la bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în 
urgență în sănătate (63.534,16 lei) a fost utilizată, impreună cu suma reprezentand 
cofinanțare de la bugetul local. pentru plata:  

- incubator deschis tip masa de reanimare = 41.890,00 lei 
- incubator inchis standard model B8 = 21.644,16. 
 

Sumele încasate din fonduri de la bugetul local pentru cheltuieli de capital 
au fost utilizate pentru: 

 7.064,90 lei reprezentand cofinanatare 10% pentru aparatură medicala: 
 incubator deschis tip masa de reanimare = 4.659,99 lei 
 incubator inchis standard model B8= 2.404,91 lei 

 138.878,25 lei - achitarea obiectivului de investiții Instalația de gaze 
medicale aferentă compartimentului de Boli Infecțioase: 

Agentia de Protectie 
a Mediului 
Hunedoara 

Adr.24799/2234/ 
31.03.2022 

Tarif aviz mediu 100,00 

Linde Gaz Romania 
SRL 

Fc.4420026837/ 
17.03.2022 

Proiect de execuție rețea distribuție gaze 
medicale 

14.875,00 

Linde Gaz Romania 
SRL 

Fc. 4420026490/ 
28.02.2022 

Realizare instalație de gaze medicale 108.685,08 
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Delta Dumar 
Proiect SRL 

Fc. 729/ 
04.04.2022 

Servicii construire platforma betonata si 
inființare sistem de distribuție gaze medicale in 
compartimentul infecțioase 

14.161,00 

50% din cota aferenta ISC pentru controlul 
calitații lucrarilor de construcții 0,5% 

240,27 

Cota aferenta ISP pentru constrolul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 
autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% 

96,11 

50% din cota aferenta ISC pentru controlul 
calitații lucrarilor de construcții 0,5% 

240,26 

Comisioane, cote, 
taxe  

Cota de 0,5%  Casa Socială a Constructorilor 480,53 
 
 
 
 

ANALIZA PE BAZA DE BILANT . 
 

 
 

A. ACTIVE 
 
 

I. ACTIVE NECURENTE 
 
COD 03“Active fixe necorporale” prezintă un sold final de 4.850 lei 
reprezentând valoarea programelor informatice aflate în gestiunea Spitalului 
Municipal Brad, din care: 

- valoarea reevaluata la 31.12.2003 = 40.940 lei  
- valoarea amortizata    = 36.090 lei  

Faţă de începutul anului soldul contului prezintă o scadere reprezentată de: 
- amortizarea calculată imobilizărilor necorporale în perioada ianuarie - 

decembrie 2022 
- casarea unor imobilizări necorporale conform conform HCL 

159/27.10.2022. 
 
COD 04 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale” prezintă un sold final de 3.886.793 
lei, din care: 

- cont 213.01 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de 
lucru)” valoarea reevaluata la 31.12.2003 = 7.517.326 lei  

- cont 213.03 „Mijloace de transport” valoarea reevaluata la 31.12.2003
 = 55.999 lei  

- cont 214 „Aparatura birotica si alte active corporale” valoarea reevaluata 
la 31.12.2003 = 186.325 lei  
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- cont 281.03.01 „Amortizare echipamente tehnologice (masini, utilaje și 
instalații de lucru)”  = 3.642.550 lei 

- cont 281.03.03 „Amortizare mijloace de transport”= 55.999 lei 
- cont 2814 „Amortizare aparatura birotica si alte active corporale” = 

174.308 lei. 
Faţă de începutul anului soldul contului prezintă o creștere influențată de: 
o achiziționare unor imobilizări corporale din fonduri europene, subvenții de la 
bugetul de stat și cofinanțare din buget local, venituri proprii și donații și 
sponsorizări (2.169.256,14 lei), astfel: 

 din fonduri de la UE precum și cele  din subvenții de la bugetul 
de stat - (15%) aferente proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal Brad prin achiziția de aparatură 
medicală” -Program Operațional Infrastructura Mare (2.041.604,46 lei): 

- aparat radiologie mobil-buc.1 (SC Integra Medical Business SRL- factura 
1128/01.02.2022) = 652.239 lei 

- aparat radiologie fix-buc.1 (SC Diamedix Impex SRL- factura 
421561/31.05.2022) = 844.900 lei 

- ecograf- buc.2 (SC Digi Medical Tehnic SRL – factura 0016/01.02.2022) 
= 531.454 lei 

- instalație epurare ape uzate (Katalin Nohse chimist import SRL – factura 
221823/04.05.2022)= 13.011,46 lei 

 din subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în 
urgență în sănătate  si cofinanțare de la bugetul local (70.599,06 lei): 

- incubatorului deschis tip masa de reanimare = 46.549,99 lei, 
- incubator inchis standard model B8 = 24.049,07. 

 din venituri proprii - autoclav = 43.801,87 lei 
 din donații și sponsorizări = 13.250,75 lei, din care: 

- Sistem încalzire pacient cu flux de aer = 3.320,10 lei 
- NB Lenovo ThinkBook = 7.011,49 lei 
- Televizor Samsung = 2.919,16 lei 

o casarea unor imobilizări necorporale conform conform HCL 159/27.10.2022 
o amortizarea calculată imobilizărilor corporale în perioada ianuarie - decembrie 
2022 
 
COD 05 „Terenuri și clădiri” prezintă un sold final de 10.681.045 lei, din care: 

- cont 211.01.00 „Terenuri” primite în administrare de la Municipiul Brad 
în baza adresei 27090/23.06.2021 = 385.675 lei  

- cont 212.09.00 „Constructii-alte active fixe încadrate în grupa 
constructii” primite în administrare de la Municipiul Brad în baza adresei 
27090/23.06.2021 = 10.156.492 lei  

- cont 231.00.00 „Active fixe corporale în curs de execuție” - Instalație de 
gaze medicale aferentă compartimentului de Boli Infecțioase=138.878 lei 
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COD 07- „Active financiare necurente(investiţii pe termen lung) peste un an” 
are un sold de 1.472 lei reprezentat de garanţia depusă la furnizorul de energie 
electrică la CEC. 
 
COD 09- „Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada 
mai mare de un an” are un sold de 3.399 lei reprezentat de CONTUL  4610209 - 
„ Debitori peste 1 an”, reprezentând sume de recuperat pentru cheltuieli de 
spitalizare – vătămări corporale – pentru care s-a deschis titlu de creanță în baza 
Hotărârilor judecătorești. 

 
Per-total variaţia valorii activelor necurente în perioada ianuarie-decembrie 

2022  este determinata de: 
- amortizarea activelor fixe necorporale şi corporale calculata în regim liniar, 
- intrarea unor imobilizari corporale prin cumpărare (fonduri europene, subvenții 
de la bugetul de stat și cofinanțare din buget local, venituri proprii) sau primire din 
donații,  
- investiția în curs Instalație de gaze medicale aferentă compartimentului de Boli 
Infecțioase=138.878 lei, 
- casarea unor imobilizări conform conform HCL 159/27.10.2022 

 
 

II. ACTIVE CURENTE 
 

COD 19 - „Stocuri” prezintă un sold final de 1.233.069 lei având faţă de începutul 
anului o creștere de 16.584 lei. 
 Structura stocurilor este următoarea: 

 CONTUL 3020200 – “Combustibili” are un sold final de 1.119 lei 
reprezentat de gazele lichefiate şi combustibilul aflat în stoc. 

 CONTUL 3020400 – “Piese de schimb”  nu are sold. 
 CONTUL 3020700 – “Alimente” are un sold de 12.553 lei. 
 CONTUL 3020800 - „Alte materiale consumabile”  are un sold de 29.612 

lei reprezentat de: imprimate medicale şi rechizite, materiale curațenie, 
materiale pentru reparaţii curente si materiale de laborator aflate în stoc. 

 CONTUL 3020900 - „Medicamente şi materiale sanitare” are un sold de 
205.976 lei reprezentand medicamente, materiale sanitare, reactivi si 
dezinfectanți aflați in farmacia si magazia spitalului. 

  CONT 3030100 -„Obiecte de inventar in magazie” are un sold final de 
22.793 lei. 

 CONTUL 3030200 – “Obiecte de inventar în folosinţă” are un sold de 
960.782 lei reprezentând obiectele de inventar achiziţionate şi date în 
folosinţă.  
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 CONTUL 381 – “Ambalaje” are un sold final de 234 lei. 
 

 Menţionam că: 
 intrarea în gestiune a stocurilor se realizează la preţul de achiziţie 
 pentru ieşirea din gestiune a stocurilor se utilizează metoda FIFO (prima 

intrare-prima ieşire) conform căreia stocurile achiziţionate primele sunt utilizate 
primele 

 evidenta stocurilor se realizează la preţul de  achiziţie al acestora.  
 
COD 30 - „Total creanţe curente” Acestea sunt formate din „Creanţe din 
operaţiuni comerciale şi avansuri” (cod 21). 
 Soldul „Creanţelor din operaţiuni comerciale şi avansuri” (cod 21) 
este 101.277 lei, iar structura acestora este următoarea: 

 CONTUL  4610109 - „ Debitori sub 1 an” are un sold de 85.422 lei, 
reprezentând c.v. concedii medicale de încasat de la CJAS Deva‚  

 CONTUL  4090101 - „ Avansuri furnizori” nu are sold. 
 CONTUL 4110101 - „ Clienţi” are un sold în sumă de 15.134 lei 

reprezentat de: 
1.  sume de încasat de la  CJAS Deva pentru medicamente personal 
contractual si servicii medicale = 9.054 lei, 
2. sume de încasat de la Școala Postliceală „Henri Coandă” = 6.080 lei. 

 CONTUL  4280102 - „ Alte creanțe în legătură cu personalul” are un 
sold de 721 lei reprezentat de sumele de încasat, în Baza Dispoziției 
Managerului ca urmare a controlului efectuat de CJAS Hunedoara, de la: 

1. dr. Zamfiroiu Ovidiu (200 lei)  
2. dr. Stirbu Loredana ( 400 lei)  
3. dr. Cristescu Violeta ( 25,26 lei)  
4. dr. Iliescu Bianca ( 81,65 lei)  
5. dr. Prundaru Catalin ( 14,25 lei)  

 
COD 40 - „Total disponibilităţi” prezintă un sold final de 381.333 lei .Acestea 
sunt formate din: 
-„Conturi la trezorerie, casa în lei” (cod 33) = 355.005 lei, reprezentat de cont: 
  5600300- Rezultatul execuției bugetare  
    din anii precedenți (21F)    =  303.736 lei 
  5500101- Disponibil din fonduri cu destinație 

 specială la trezorerie -garantii furnizori ( cont 5006) =     51.269 lei 
-,,Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie” (cod 33.1) = 5 lei – cont 
5320100 „Timbre poştale” 
-„Conturi la instituţii de credit casa, BNR, casa în valută” (cod 35)= 26.323 lei -
CONT 5500102 - „Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire” 
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reprezentând c.v. garanţii materiale gestionari, depuse la BCR Brad conform 
extrasului de cont de la Banca Comerciala, anexat la bilanţ 

 CONTUL 5310101 –„CASA” nu prezintă sold . 
 CONTUL 5420100 – “Avansuri de trezorerie” nu prezintă sold. 

COD 21 CONT 4710000 – „Cheltuieli in avans”  are un sold de 5.371 lei 
reprezentând c.v. abonamente la diferite publicaţii şi asigurări aferente anului 
2022, după cum urmează: 

R.C.A.2023 maşini 678 
ROVIGNETA 2023 79 
CASUTA POSTALA 2023 290 
ASIGURARE RĂSPUNDERE CIVILĂ 2023 317 
CERTIFICAT DIGITAL 2023 1.093 
ABONAMENT MEDIA HUNEDOREANA 2.520 
GS1 PHARMA 394 

 
 

 
B. DATORII 

 
 

Datoriile aferente Spitalului Municipal Brad sunt datorii curente ele fiind  
reprezentate de: 

1. „Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări”(cod 60) 
2. „Datorii către bugete” (cod 62) si 
3. „Salariile angajaţilor” (cod 72). 

 
COD 58 „DATORII NECURENTE” – are un sold de 33.972 lei reprezentând: 
- garantiile gestionarilor evidentiate in CONTUL 4280201 = 26.323 lei 
- sume de plătit către CJAS pentru cheltuieli de spitalizare – vătămări corporale – 
încasate pentru care s-a deschis titlu de creanță în baza Hotărârilor judecătorești 
CONTUL  4620209 - „ Creditori peste 1 an- alte datorii necurente” =  7.649 lei. 

 
COD 60 „DATORII COMERCIALE , AVANSURI ŞI ALTE DECONTĂRI”- are 
un sold de 95.030 lei format din:  

CONTUL 401 - „Furnizori” are un sold de 43.761 lei reprezentat de facturi 
primite de la furnizori aferente trimestrului IV al anului 2022. Situaţia datoriilor 
către furnizori se prezintă astfel: 
- alimente   =   1.245 lei              
- medicamente  =   5.894 lei 
- materiale sanitare =   2.217 lei  
- utilitati   = 13.924 lei 
- alte materiale si servicii = 20.481 lei  
 

Situaţia datoriilor pe fiecare furnizor se prezintă astfel: 
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FURNIZORI ALIMENTE = 1.245 lei  

DENUMIRE FURNIZOR VALOARE 
SC.CRISTIPAN ACTIV 1.245 
TOTAL 1.245 

 
 FURNIZORI DE MEDICAMENTE =  5.894 lei  

DENUMIRE FURNIZOR VALOARE 
SC.ALLIANCE 5.894 
TOTAL 5.894 

 
FURNIZORI MATERIALE SANITARE = 2.217 lei  

DENUMIRE FURNIZOR VALOARE 
SC.LINDE GAZ 2.217 
TOTAL 2.217 

 
FURNIZORI UTILITATI = 13.924 lei  

DENUMIRE FURNIZOR VALOARE 
SC.BRAI CATA 7.982 
SC.ENEL ENERGIE 1.465 
SC.APA PROD 4.477 
TOTAL 13.924 

 
 FURNIZORI PENTRU MATERIALE ŞI PRESTĂRI SERVICII  = 20.481 lei 

DENUMIRE FURNIZOR VALOARE 
SC.AMIS UNIVERS 1.054 
CLINICA SANTE 480 
SC.EXTRANET 4.760 
SC.LIAMED 6.376 
SC.LINDE GAZ 36 
SC.MAGPREST 720 
OMV PETROM 474 
SANTOMAR 3.040 
SC.VAPAL HD 3.461 
SC.VIDI PROD SERV 80 
TOTAL 20.481 

 
CONTUL 404-„Furnizori de imobilizari”- nu are sold.  
CONTUL 4080000 – „Furnizori –facturi de primit” nu are sold. 
CONTUL 4620101 – „Furnizori –facturi de primit” nu are sold. 
CONTUL 4620109 – „Creditori sub 1 an –alte datorii curente”  are un 

sold de 51.269 lei reprezentat de garanții depuse de furnizori. 
CONTUL 4730109 - „Operatiuni in curs de clarificare”  nu are sold. 

 
COD 62 „DATORII CATRE BUGETE” – are un sold de 996.718 lei 
reprezentând: 
 CONTUL 4440000 - „Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” 

are un sold de 143.187 lei, reprezentând impozitul aferent lunii decembrie 
2022.  
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 CONTUL 4480100 – „Alte datorii faţă de bugetul statului” are un sold de 
7.752 reprezentand contravaloarea contributiilor aferente persoanelor cu 
handicap. 

si cod 63.1 „CONTRIBUŢII SOCIALE”= 845.779 lei, format din: 
 CONTUL 431 - „Asigurări sociale” are un sold de 858.980 lei 

reprezentând: 
- 4310100    =  8.946 lei (contributii platite de angajator in numele angajatului-4% 
grupa de munca),  
- 4310200 =  564.818 lei (contributia asiguratilor pentru asigurari sociale 25%) 
- 4310400 = 222.055 lei (contributia asiguratilor pentru asigurari sociale de 
sanatate 10%) 
- 4310600 = 49.960 lei (contribuția asiguratorie pentru muncă) 
aferente salariilor lunii decembrie 2022. 
 
COD 70 „ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT” – nu are sold.  
 
COD 72 „SALARIILE ANGAJAŢILOR” – are un sold de 1.329.074 lei 
reprezentând salariile personalului aferente activităţii personalului ce vor fi virate 
în luna ianuarie 2023. 
 Structura codului 34 „Salariile angajaţilor” este următoarea: 

 CONTUL 4210000 - „Personal-salarii datorate” are un sold de 1.248.377 
lei reprezentând salariile aferente lunii decembrie 2022  pentru personalul 
spitalului, care vor fi achitate în luna ianuarie 2023. 

 CONTUL 4230000 - „Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” are un 
sold de 24.395 lei reprezentând ajutorul de boală aferent lunii decembrie 
2022  pentru personalul spitalului, care vor fi achitate în luna ianuarie 2023. 

 CONTUL 4270100- „ Retineri din salarii” are un sold de 56.302 lei, 
compus din c.v ratelor, contribuțiilor și popririlor reţinute de la personalul 
spitalului; 

 CONTUL 4280102- „Alte datorii in legatura cu personalul” nu are sold. 
COD 73 „ALTE DREPTURI CUVENITE ALTOR CATEGORII DE 
PERSOANE (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)” – nu are sold. 
 

C. CAPITALURI PROPRII 
 

Capitalurile proprii ale Spitalului Municipal Brad sunt compuse din: 
1. Rezerve si fonduri: 
2. Rezultatul reportat 

 
COD 84 „REZERVE SI FONDURI” în sumă de 10.542.167 lei este compus din:  

CONT 1030000 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
unitatilor administrativ-teritoriale” are un sold de 10.542.166,72 lei 
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reprezentând terenurile și clădirile primite în administrare de la Municipiul Brad în 
baza adresei 27090/23.06.2021 
 
COD 85 „ REZULTATUL REPORTAT”  are un sold creditor în sumă de 
1.501.511 lei compus din: CONT 1170000 „ REZULTATUL REPORTAT” 
COD 87 „ REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI” (CONT 
1210000) are un sold creditor de 1.800.137 lei.  

Excedentul realizat în perioada ianuarie – decembrie 2022 se datorează 
cheltuielilor mai mici decât veniturile realizate după cum se poate observa şi din 
„CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL”. 

 
 

ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL  
 

Veniturile operaţionale realizate de Spitalul Municipal Brad în perioada 
01.01.2022-31.12.2022 sunt în sumă de 36.425.273 lei si sunt formate din: 

 

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE = 16.491.174 lei  
- Venituri conform contractelor încheiate cu CJAS Deva = 14.811.579 lei 
- Venituri cf contractelor încheiate cu DSP Deva-BS =  1.514.935 lei 
- Venituri proprii          =     164.660 lei  
 

FINANŢĂRI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, ALOCAŢII BUGETARE 
CU DESTINAŢIE SPECIALĂ   = 19.926.439 lei  

- Subventii din FNUASS pentru acoperirea  
   majorarilor salariale     =17.309.223 lei 
- Subventii de la bugetul de stat   =     309.855 lei 
- Subventii de la bugetul local    =     145.943 lei 
- Subventii de la bugetul de stat către bugetele  
locale pentru finanțarea aparaturii medicale și 
echipamentelor de comunicații în urgență în  
sănătate       =       63.534 lei 
- Finantare din fonduri externe nerambursabile =  1.755.847 lei 
- Alte transferuri voluntare    =     342.037 lei  
 

 ALTE VENITURI OPERAŢIONALE = 7.660 lei 
- Venituri din chirii     = 7.660 lei 
 

Cheltuielile operaţionale conform contului de rezultat patrimonial sunt in 
suma de 34.628.255 lei si pot fi defalcate astfel: 

 

 Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor =28.315.018 lei 
CONTUL 641 – “Cheltuieli cu salariile personalului”      =26.926.140 lei 
CONTUL 642 – „Cheltuieli salariale în natura”   =     679.848 lei 
CONTUL 64501 – “Chelt. contributia la CAS.-grupa munca”   =     108.045 lei 
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CONTUL 64507 – “Chelt.privind contr.asiguratorie pt.munca” =     600.985 lei 
 

 Subvenţii şi transferuri     =     118.502 lei 
CONTUL 679000 –„Alte cheltuieli”–contrib.pers cu handicap =     118.502 lei 
 
 

 Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi  =  5.353.006 lei 
CONTUL 6020200 – “Cheltuieli privind combustibilul”  =       17.217 lei 
CONTUL 6020400 – “Cheltuieli cu piese de schimb”  =       80.798 lei 
CONTUL 6020700 – “Cheltuieli cu hrana”     =     156.090 lei 
CONTUL 6020800 –“Cheltuieli privind mat. consumabile” =     378.543 lei 
CONTUL 6020900 –“Cheltuieli cu medic. şi mat sanitare” =  2.553.886 lei 
CONTUL 6030000 –“Cheltuieli cu obiectele de inventar” =     144.090 lei 
CONTUL 6100000 – “Cheltuieli privind en. el.term.şi apa” =     838.793 lei 
CONTUL 6110000 – “Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile” =       73.208 lei 
CONTUL 6120000 – “Cheltuieli  cu chirii”    =       51.247 lei 
CONTUL 6130000 – “Cheltuieli cu prime de asigurare”  =         3.611 lei 
CONTUL 6140000 – „Cheltuieli cu deplasari detasari transf.” =         2.260 lei 
CONTUL 6230000 – “Cheltuieli de protocol, reclama, pub.”    =       16.171 lei 
CONTUL 6240100 – “Cheltuieli cu transportul de bunuri”  =       25.473 lei 
CONTUL 6260000 – “Cheltuieli cu posta si telecomunicaţii”  =       44.374 lei 
CONTUL 6280000 – “Cheltuieli cu servicii executate de terţi” =     929.777 lei 
CONTUL 6290100 – “Cheltuieli privind disp. legale”   =       37.468 lei 
 

 Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane  = 595.366 lei 
CONTUL 6810100 – “Cheltuieli privind amortizarea”  = 595.366 lei  
 

 Alte cheltuieli operaţionale    =  246.363 lei 
CONTUL 6350000 – “Cheltuieli cu taxe si vărsăminte”  =         553 lei 
CONTUL 6580101 – “Alte cheltuieli operaționale- 
transfer active fixe și stocuri între instituții publice” =  245.810 lei 
 

Rezultatul din activitatea operaţională  al Spitalului Municipal Brad pentru 
perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 prezintă un excedent în sumă de 1.797.018 lei. 
 

Veniturile extraordinare realizate de Spitalul Municipal Brad în perioada 
01.01.2022-31.12.2022 sunt în sumă de 3.119,00 lei si sunt formate din venituri 
din valorificarea unor bunuri (cont 791). 

 
Rezultatul din activitatea extraordinară pentru perioada 01.01.2022 – 

31,12.2022 prezintă un excedent în sumă de 3.119 lei. 
 

 Rezultatul patrimonial al Spitalului Municipal Brad pentru perioada 
01.01.2022 – 31.12.2022 prezintă un excedent în sumă de 1.800.137 lei. 
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Menţionăm că în anexa 14 „DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE 
SPECIALĂ  sumele  reprezintă c.v. garanţii materiale gestionari, depuse la BCR 
Brad conform extrasului de cont de la Banca Comerciala, anexat la bilanţ. 
 

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

(de subordonare locală) COVID-19 
 
 Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri respectiv 
execuția cheltuielilor determinate de pandemia COVID-19 defalcat pe surse de 
venit se prezintă astfel: 
Sursa de finanţare Total 

incasari 
 01-12.2022 

Încasări 
COVID-19 

Plăţi 
COVID-19 

Sold la 
31.12.2022 
COVID-19 

Prestări servicii la cerere (330800),  
chirii, (300530),  
Valorificare bunuri casate 
(390100) 

159.692,81 
7.660,00 
3.118,94 

   
 

0 

Contracte cu CJAS Deva (332100) 15.873.428,99 1.736.677 1.736.677 0 
Contracte cu CJAS Deva(433300) 17.309.223,00 628.410 628.410 0 
Contracte DSP Deva-B.S.(333000) 1.514.934,57 43.443 43.443 0 
Fonduri europene (460400) 1.755.846,67 1.755.847 1.755.847 0 
Subventii de la bugetul de stat 
(427000) 

309.855,29 309.855 309.855  

Subventii de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanțarea aparaturii medicale și 
echipamentelor de comunicații în 
urgență în sănătate (431601) 

63.534,16   0 

Subventii de la bugetul local-chelt 
de capital (431400) 

145.943,15 138.878 138.878 0 

Total 37.143.237,58 4.613.110 4.613.110 0 
Menționăm că: 
- din sumele primite din contracte cu CJAS a fost utilizată pentru finanțarea 
măsurilor determinate de pandemia COVID-19 suma de 2.365.087 lei,  astfel: 

- cheltuieli de personal = 553.435 lei, din care; 
 spor COVID 85%     =    619.854 lei 
 zile libere parinți cf OUG    =           555 lei 
 plată certificate medicale carantină  =    112.050 lei 

- bunuri și sevicii       = 1.632.628 lei 
- din sumele primite de la DSP a fost utilizată pentru finanțarea măsurilor 
determinate de pandemia COVID-19 suma de 43.443 lei, astfel: 
 spor COVID 85%   =  43.443 lei 

Sumele încasate din fonduri de la UE precum și cele  din subvenții de la 
bugetul de stat reprezentând cofinanțare (15%) aferente proiectului „Creșterea 
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capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal Brad 
prin achiziția de aparatură medicală” -Program Operațional Infrastructura Mare, au 
fost utilizate pentru achitarea urmatoarelor imobilizari corporale: 

- aparat radiologie mobil-buc.1 (SC Integra Medical Business SRL- factura 
1128/01.02.2022) = 652.239 lei 

- aparat radiologie fix-buc.1 (SC Diamedix Impex SRL- factura 
421561/31.05.2022) = 844.900 lei 

- ecograf- buc.2 (SC Digi Medical Tehnic SRL – factura 0016/01.02.2022) 
= 531.454 lei 

- instalație epurare ape uzate (Katalin Nohse chimist import SRL – factura 
221823/04.05.2022)= 13.011,46 lei 

- transa 2 contract prestari servicii (Quest Research SRL – factura 
217/01.07.2022) = 24.097,50 lei. 

Din sumele încasate din fonduri de la bugetul local pentru cheltuieli de 
capital a fost utilizată suma de 138.878,25 lei pentru achitarea obiectivului de 
investiții Instalația de gaze medicale aferentă compartimentului de Boli 
Infecțioase: 
Agentia de Protectie 
a Mediului 
Hunedoara 

Adr.24799/2234/ 
31.03.2022 

Tarif aviz mediu 100,00 

Linde Gaz Romania 
SRL 

Fc.4420026837/ 
17.03.2022 

Proiect de execuție rețea distribuție gaze 
medicale 

14.875,00 

Linde Gaz Romania 
SRL 

Fc. 4420026490/ 
28.02.2022 

Realizare instalație de gaze medicale 108.685,08 

Delta Dumar 
Proiect SRL 

Fc. 729/ 
04.04.2022 

Servicii construire platforma betonata si 
inființare sistem de distribuție gaze medicale in 
compartimentul infecțioase 

14.161,00 

50% din cota aferenta ISC pentru controlul 
calitații lucrarilor de construcții 0,5% 

240,27 

Cota aferenta ISP pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 
autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% 

96,11 

50% din cota aferenta ISC pentru controlul 
calitații lucrarilor de construcții 0,5% 

240,26 

Comisioane, cote, 
taxe  

Cota de 0,5%  Casa Socială a Constructorilor 480,53 
TOTAL 138.878,25 

 
 

 
 
 
 
 MANAGER,   DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, 

COBORI IOAN                              LUNGU GABRIEL 


