
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

w A 

HOTARARE 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 82 din 22 
aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021 

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. 21649 din 15 noiembrie 2021, al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 21819 din 16 noiembrie 2021 al Direcţiei 

management şi administraţie publică şi al Direcţiei economice, privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 82 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021; 

- avizul de legalitate nr. 21745 din 16 noiembrie 2021 al Direcţiei Juridice; 
-avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 1611 din 26 octombrie 2021 a Spitalului de Psihiatrie Poroschia, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman sub nr. 20061 din 26 octombrie 2021; 
- decizia nr. 10 din 25 octombrie 2021 a Consiliului de administraţie al Spitalului de 

Psihiatrie Poroschia privind avizare a bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al 
Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021; 

- nota de fundamentare nr. 1607 din 25 octombrie 2021 a Spitalului de Psihiatrie 
Poroschia; 

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

- prevederile art. 187 alin. (10) lit. a) 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; 

, - 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; 
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