
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
... A 

HOTARARE 
privind: alocarea sumei de 1.400.000 lei din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Consiliului Judeţean Telorman, bugetelor locale ale 
oraşelor şi municipiilor din judeţul Teleorman, pentru finanţarea 
cheltuielilor urgente şi neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea 
acestora, generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul 
COVID-19 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art.178 
alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.15036 din 19 noiembrie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.15125/20 noiembrie 2020 al Direcţiei Economice privind 

alocarea sumei de 1.400.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Telorman, bugetelor locale ale oraşelor şi municipiilor din judeţul Teleonnan, 
pentru fmanţarea cheltuielilor urgente şi neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, 
generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul COVID-19; 

- adresa Primăriei Municipiului Tumu Măgurele nr.22521106.11.2020 ; 
- adresa Primăriei Oraşului Videle nr.17701113.11.2020 ; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 

Judeţean ; 
- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.555/2020 privind aprobarea Planului de 

măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei 
spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-Co V -2 în 
faza 1 şi în faza a II -a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi 
cu virusul SARS-CoV-2 ; 

- prevederile Ordinului nr.179 1 din 19.10.2020; 
- prevederile art.15 alin.(2) şi ale art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind fmanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
prevederile art.31 alin.(l) lit.f) şi ale art.69 alin.(1) lit.t) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Te1eorman, aprobat prin Hotărârea nr.142 din 
30 septembrie 2019 ; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f) şi ale art.191 alin.(1) lit.t) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

În temeiul dispoziţiilorart.182 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 1.400.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman, bugete10r locale ale oraşelor şi municipiilor din 
Judeţul Teleorman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru 
fmanţarea cheltuielilor urgente şi neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, 
generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul COVID-19, respectiv pentru 
achiziţionarea de echipamente medicale, echipamente de protecţie, medicamente şi 

dezinfectanţi. 

F-5,5-03,ed.l,rev.l 
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