
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

~ A 

HOTARARE 

privind: Îndreptarea erorii materiale cuprinse În Anexa la Hotărârea nr. 32 
din 18.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede pe anul 2022 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă ordinară, confonn 
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. 6182 din 16.03.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan; 
- raportul comun de specialitate nr.6624 din 21.03.2022 al Direcţiei 

Management şi Administraţie Publică şi al Direcţiei Economice privind îndreptarea 
erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr.32 din 18.02.2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Roşiori de Vede pe anul 2022; 

- avizul de legalitate al Direcţiei Juridice nr.6519NI/A din 18.03.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleonnan; 
- adresa nr. 5513/09.03.2022 emisă de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Teleonnan, doamna Oana Raluca Fedeleş; 
- amendamentul nr.l la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede aprobat în 
şedinţa ordinară din 18.02.2022 în care s-a constatat o eroare materială la 
Subcapitolul 33.10.21 - Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări 
sociale de sănătate - în sensul că, suma iniţială de 6768 mii lei din proiectul de 
hotărâre a fost prevăzută în mod greşit în amendament ca suma de 6678 mii lei. 

- prevederile art.71 din Legea nr.24/2000 privind nonnele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor nonnative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin.( 1) liti) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.22 alin.(I) liU) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleonnan nr. 134 din 26 august 2021; 
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