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HOTĂRÂRE 

privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale 
din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria 

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, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 19498 din 14 septembrie 2022, al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 19884 din 19 septembrie 2022 al Direcţiei 

management şi administraţie publică, privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace 
fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria; 

- avizul de legalitate nr. 19859 din 19 septembrie 2022 al Direcţiei Juridice; 

- avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru 
activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, 
culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi avizul Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor; 

- adresa nr. 9309 din 02 septembrie 2022 a Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman sub nr. 18690 din 02 
septembrie 2022; 

- decizia nr. 24 din 02 septembrie 2022 a Consiliului de Administraţie al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu privire la propunerea de casare a 
mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar conform procesului verbal nr. 
9300/02.09.2022; 

- avizul managerului nr. 7555 din 19 iulie 2022 privind scoaterea din funcţiune a 
mijloacelor fixe aflate în dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, însoţit 
de lista mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcţiune; 

- prevederile art. 22 alin. (1) din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile pct. 42 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009; 
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