
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTARARE 

pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman 
nr.30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 
94 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere : 
- expunerea de motive nr.9319 din 8 iulie 2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Teleorman, dl. Adrian Ionuţ Gâdea; 
- raportul comun de specialitate nr.9320 din 8 iulie 2015 al Direcţiei coordonare 

instituţii subordonate şi al Direcţiei economice, buget-finanţe pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările i s 
ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 33 din 12 februarie 2015 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015 şi estimările pentru 
anii 2016-2018; 

- Adresa nr. 7234 din 7 iulie 2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria; 
- Nota de fundamentare nr.7234 din 7.07.2015 a Spitalului de Urgenţă Alexandria; 
- Decizia nr.10 din 7 iulie 2015 a Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alexandria privind avizarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2015; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate ale Consiliului Judeţean; 

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

- prevederile pct.l alin. (1) lit.c) 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. 186 alin. (9) lit.a) şi ale art. 191 alin. (3), alin. (9) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 61 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr.49 din 27 martie 2014; 

- prevederile art.91 alin(l) lit.f) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
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republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

-A 

In temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 
februarie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi 
se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.XX.- Anexa nr.4 "Bugetul general centralizat al judeţului Teleorman pe anul 
2015 şi estimări pentru anii 2016-2018" aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.33 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare, se va modifica în mod 
corespunzător. 

ArtJIL- Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia coordonare 
instituţii subordonate şi Direcţia economică, buget-fmanţe, asigură punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.IV. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica 
prezentul act administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

Silvia OJppSfcU 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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DIRECTOR EXECUTIV, 
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 

ANEXA 

la Hotărârea nr . /^d in^T iu l îe 201S 

mii lei SUBCAPI 
TOL 

SPECIFICAŢIE Program 
2015 

Influenţe Buget 
rectificat 

ESTIMĂRI 

A B C D E 2016 2017 2018 

33.10.21 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate 34.602,00 0,00 34.602,00 37.178,00 37.316,00 37.500,0t 

33.10.30 
Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sumele 
alocate de la bugetul de stat 8.501,00 0,00 8.501,00 7.450,00 7.500,00 7.550,0C 

33.10.31 
Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sumele 
alocate de la bugetul de stat(Accize) 1.935,00 0,00 1.935,00 250,00 250,00 250.0C 

33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală 865,00 0,00 865,00 792,00 1.720,00 1.830.0C 

33.10.50 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 500,00 700,00 1.200,00 1.670,00 904,00 2.948,OC 

43.10.14 Sume din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sănătăţii 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,0C 

43.10.16.01 
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii 
medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 

2.017,00 0,00 2.017,00 0,00 0,00 0,0C 

TOTAL VENITURI 49.680,00 700,00 50.380,00 47.340,00 47.690,00 50.078,0C 

TOTAL CHELTUIELI 53.093,00 700,00 53.793,00 47.340,00 47.690,00 50.078,0C 
Titlul I Cheltuieli de personal 31.095,00 0,00 31.095,00 29.660,00 29.750,00 31.237.0C 
Titlul II Bunuri si servicii 18.292,00 700,00 18.992,00 17.450,00 17.700,00 18.589,0C 
Titlul X Alte cheltuieli(burse) 229,00 0,00 229,00 0,00 0,00 0,0C 

Titlul XII Active nefinanciare 3.477,00 0,00 3.477,00 230,00 240,00 252,0C 
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