
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

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. 7107 din 15 aprilie 2021, al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 7261 din 15 aprilie 2021 al Direcţiei management şi 

administraţie publică şi al Direcţiei economice, privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021; 

- avizul de legalitate nr. 7226 din 15 aprilie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 443 din 14 aprilie 2021 a Spitalului de Psihiatrie Poroschia, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Teleorman sub nr. 7035 din 14 aprilie 2021; 
- decizia nr. 2 din 14 aprilie 2021 a Consiliului de administraţie al Spitalului de 

Psihiatrie Poroschia privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de 
Psihiatrie Poroschia pe anul 2021; 

- nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021; 
- 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) 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; 

- prevederile art. 69 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c) din Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 142/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 
al Spitalului de Psihiatrie Poroschia 
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Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de 
6.500,00 

sănătate 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică 
300,00 

din sumele alocate de la bugetul de stat 

Alte venituri 300,00 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 
200,00 

curente din domeniul sănătăţii 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de 
300,00 

capital din domeniul sănătăţii 

Subvenţii din Fondul naţional unic de asigurari de sănătate pentru 9.200,00 
acoperirea creşteri lor salariale 

TOTAL VENITURI 16.800,00 

TOTAL CHELTUIELI 16.800,00 
Cheltuieli de personal 12.895,00 
Bunuri si servicii 3.475,00 
Alte cheltuieli 130,00 
Active nefinanciare 300,00 

ANEXA 
la Hotărârea nr .i'JZ din~prilie 2021 

, 
: 

2022 

6.650,00 

350,00 

310,00 

0,00 

0,00 

9.400,00 

16.710,00 

16.710,00 
13.033,00 
3.545,00 

132,00 
0,00 

mii lei 

ESTIMĂRI 

2023 2024 

6.750,00 6.850,00 

350,00 350,00 

320,00 330,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

9.400,00 9.400,00 

16.820,00 16.930,00 

16.820,00 16.930,00 
13.093,00 13.197,00 
3.593,00 3.597,00 

134,00 136,001 
0,00 0,001 

CONTRASEMNEAZĂ, 
f!P~ al judeţului 
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