
JUDETUL TELEORMAN 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE 

HOTA.RARE 
Prive~te: privind aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli 

constituite si aprobate de Consiliul Local pe anul 2018 la nivelul municipiului Turnu 
Magurele 

Consiliul Local al municipiului Tumu Magurele, judelul Teleorman, 
Av§.nd 1n vedere : 

Expunerea de motive nr .. ..~.?J!!.~..... .I~!.<?'.?P.I$. a primarului municipiului Turm 
Magurele; . . . 
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Contracte; 
Prevederile Legii nr.2/2018- Legea bugetului de stat pe anu12018; 
Prevederile Legii nr.27312006:privind finanle1e publice locale, cu modificarile ~i complernrilf 
ulterioare; 
Prevederile H.C.L nr. 15115.02.2018 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuie 
constituite si aprobate de Consiliul Local pe anul 2018la nivelul municipiului Tumu Magurelf 
Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turn 
Magurele; 
1n conformitate cu prevederile · art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b ~i alin.(4) lit.a din Legea nJ 
2!512001 a administraliei publice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

In temeiul artA5 alin.(2) ~i art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 21512001 a administralit: 
pub lice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2018 la nivelu 
municipiului Turnu Magurele, conform anexelor nr.1 ~i or.1.1, paqi integrante din prezent: 
hotfuare. 

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului activitatilor publice finanlate integral din venitur 
proprii pe anu12018, conform anexelor nr.2 ~i nr.2.I, paqi integrante din prezenta hotarare. 

Art.3 Se aproba rectificarea bugetului institupilor pub lice finantate integral din venituri propri 
pe anu12018, conform anexelor nr.3 ~i nr.3.1, paqi integrante din prezenta hotarare. 

ArtA Primarul municipiului Tumu Magurele prin Serviciul Buget- Contabilitate
Contracte va duce la 1ndeplinire prevederi1e prezentei hotarari. 

Art.5 Serviciul juridic ~i administralie publica locala va asigura comunicarile ~i 
publicitatea prezentei hotarari. 

Tumu Magurele 
Nr. l?/t 1 0.2.- 10 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 

Jr. Franchevici Daniel Eduard ~ 



Judetul Teleorman 

\ 
. Consiliul local al municipiului Turnu Magurele 

HOTARA.RE 
Prive~te: rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Spitalului Municipal 

Turnu Magurele 

Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman, 
A viind in vedere: 

expunerea de motive nr. c:f25S5<./, / 0..2.. ,( <D. 2018 a primarului municipiului Turnu 

Magurele; 

raportul de fundamentare nr. ~f-.2."t- / O,L I to. 2018 intocmit de managerul Spitalului 

Municipal Turnu Magurele; 

prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

prevederile H.c.L. nr.83128.06.2010 privind transferul managementului asistentei medicale 

desIa~urate la nivelul unitalii sanitare publice cu paturi - Spitalul Municipal Turnu Magurele 

ciitre Consiliul Local Turnu Magurele; 

prevederile H.C.L nr.16/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 

2018 al Spitalului Municipal Turnu Magurele; 

raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele; 

fn conformitate cu prevederile art.36 alin.(l), alin.(2) lit."b" ~i alin.( 4) lit."a" din Legea 

nr.2l51200 I a administratiei publice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, 


In temeiul art.45 alin.(l) ~i art.lI5 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 a administra!iei 
publice locale, republicata cu modifidirile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.l Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al unitatii sanitare publice cu paturi 
- Spitalul Municipal Turnu Magurele conform anexei nr.l parte integranta din prezenta. 

Art.2 Managerul Spitalului Municipal Turnu Magurele prin compartimentul de specialitate va 
duce la fndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3 Secretarul municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic ~i administratie 
publica Jocala va asigura comunicarea ~i publicitatea prezentei hornrari catre Institutia Prefectului -
Judetul Teleorman, managerul Spitalului Municipal Turnu Magurele ~i serviciul buget-contabilitate 
contracte din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Magurele. 

Contrasemneaza, 
SECRETAR, 

Jr.Franchevici Daniel Eduar~ 

Turnu Magurele 
Nr. I';? / 0.2. (0 . 2018 
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