
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2020 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleonnan, Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 

- referatul comun nr. ~g.§2 din 29 decembrie 2020 al Direcţiei economice şi 
Direcţiei management şi administraţie publică privind rectificarea bugetului propriu al 
judeţului pe anul 2020 ; 

adresa Direcţiei management şi administraţie publică nr.16955NII 
B/29.12.2020; 

- prevederile art.8 alin.(I) lit.fA l) din OUG nr.43/2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de spijin decontate din fonduri europene, ca unnare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.82/2020, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.l9 alin.(2) şi ale art.82 alin.(1) 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 Teleonnan, 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, 

În temeiul prevederilor art.l96 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

DISPUNE: 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.4 "Bugetul general al judeţului 
Teleonnan pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023" la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleonnan nr.34 din 19 februarie 2020, confonn anexei nr.I. 

Art. 2. - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr.23 din 19 
februarie 2020 "Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, se modifică confonn anexei nr.2. 

Art. 3. - Anexele nr.l şi 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art. 4. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleonnan, prin Direcţia economică, 
şi Direcţia management şi administraţie publică asigură punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei dispoziţii. 

F-5. 5-02, ed.l, rev.l 
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