
CONSaIULJUDEŢEANTELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 
- referatul nr.A'~ din 22 decembrie 2020 al Direcţiei economice, privind 

rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2020 ; 
- prevederile H.G. nr.1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, 
pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale; 

- prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.82 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.31 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit. a) din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.142 din 30 
septembrie 2019, cu completările ulterioare, 

- prevederile art.191 alin.(1) lit.c), alin. (4), lit. a) şi b) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificărjle şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.1 "Secţiunea de funcţionare a 
bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023" 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.34 din 19 februarie 2020, conform 
anexei nr.I. 

Art. 2. - Se aprobă rectificarea Anexei nrA "Bugetul general al judeţului 
Teleorman pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023" la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr.34 din 19 februarie 2020, conform anexei nr.2. 

Art. 3. - Anexa nr.5 "Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi estimări 
pentru anii 2021-2023 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman" la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.35 din 19 februarie 2020, 
se modifică conform anexei nr.3. 

Art. 4. - Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

F-5.5-02,ed.l,rev.1 



Chelu Lori
Rectangle



























Chelu Lori
Rectangle











Chelu Lori
Rectangle



Chelu Lori
Rectangle


