
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

w A 

HOTARARE 

privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2022 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2409 din 28 ianuarie 2022, al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 2419 din 28 ianuarie 2022 al Direcţiei 

management şi administraţie publică şi al Direcţiei economice privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de 
Vede; 

- avizul de legalitate al Diecţiei Juridice nr. 2413128.01.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 743 din 28 ianuarie 2022 a Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de 

Vede; 
- decizia nr. 1 din 28 ianuarie 2022 a Consiliului de administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede privind avizarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pentru anul 2022; 

- prevederile art. 1 alin. (1), alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 27312006, 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 187 alin. (10) lit. a), art. 199 alin. (1) şi ale art. 201 alin. (3), alin. 
(9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile pct. 1 alin. (1) lit. c) şi pct. 2 din Normele metodologice pentru 
elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi 
completările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1043/2010; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 134 din 26 august 2021. 
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