
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 25 
din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe 
anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10303 din 06 august 2020, al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 10332 din 06 august 2020 al Direcţiei 

management şi administraţie publică şi al Direcţiei economice privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alexandria pe anul 2020; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
- adresa nr. 6348 din 23 iulie 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman sub nr. 9692 din 23 iulie 2020; 
- decizia nr. 12 din 23 iulie 2020 a Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alexandria privind avizarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria; 

- adresa nr. 5065 din 02 iulie 2020 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului 
Teleorman; 

- Actul adiţional nr. 1 la Contractul nr. 1371/06.03.2020/68/23.03.2020 pentru 
alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din 
subordinea acestora; 

- prevederile art. 1 alin. (1), alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006, 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 187 alin. (10) lit. a), art. 198 alin. (1) lit. b) 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. 3 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; 
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