
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                HOTĂRÂRE 
                    

privind : rectificarea bugetului propriu al jude Ńului pe anul 2010. 
 

Consiliul JudeŃean Teleorman, întrunit în şedinŃă ordinară, conform prevederilor 
art. 94 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

Având în vedere : 
- raportul nr.8268 din 01 septembrie 2010 al preşedintelui Consiliului JudeŃean 

Teleorman şi raportul comun de specialitate nr.8438 din 01 septembrie 2010 al DirecŃiei 
economice, buget-finante, DirecŃiei managementul proiectelor cu finanŃare internaŃională, 
DirecŃiei dezvoltare locală şi Serviciului juridic şi contencios, privind necesitatea 
rectificarii bugetului propriu al judeŃului Teleorman pe anul 2010 ; 

- adresa DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Teleorman nr.19.273 din 25 august 
2010 ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr.23 din 10 martie 2010 
privind aprobarea bugetului propriu al judeŃului pe anul 2010 ; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate ale Consiliului JudeŃean ; 

- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în 
administraŃia publică ; 

- prevederile art.49 alin.(1), (3) şi (4) şi anexele 3, 5 şi 6 din O.G. nr.18 din 18 
august 2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr.___ din __ septembrie 
2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean nr.11 din 5 februarie 2010 ; 

- prevederile art.2 din Legea nr.118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri 
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar ; 
     - prevederile art.III alin.(1) şi (3) din O.U.G. nr.55 din 23 iunie 2010 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice ; 

- prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” şi ale art.104 alin.(1) litera ,,c” din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

În temeiul dispoziŃiilor art.97 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

 Art.1.  - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeŃului pe anul 2010, conform 
anexei nr.1. 
 
 

  

  CONSILIUL JUDE łEAN TELEORMAN 
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Art.2.  - Anexa nr.2 ,,SecŃiunea de funcŃionare a bugetului propriu al judeŃului pe 
anul 2010” la Hotărârea Consiliului JudeŃean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică 
conform anexei nr.2. 
 
 
 
 

 Art.3.  - Anexele nr.3 a) ,,SecŃiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeŃului 
pe anul 2010” şi nr.3 b) ,,SecŃiunea dezvoltare - Lista obiectivelor de investiŃii cu 
finanŃare integrală sau parŃială din bugetul propriu al judeŃului, pe anul 2010”, la 
Hotărârea Consiliului JudeŃean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică şi se completează 
conform anexelor nr.3 a) şi 3 b). 
 

Art.4.   - Anexele nr.1, 2, 3 a) şi 3 b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.5.  - Preşedintele Consiliului JudeŃean Teleorman, prin DirecŃia economică, 

buget-finanŃe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.6.  - Secretarul judeŃului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul 
administrativ  instituŃiilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Liviu Nicolae Dragnea 

                                                                                    
 
                 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                  Secretar al  judeŃului, 

                                                                                                 jr. Silvia Oprescu 
 
 
 
                                                                                                 
 
jude]ului, 
Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie 
Nr. ___ din _____________  2010 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

Nr. 8268 din 01 septembrie  2010 
 

 

  RAPORT 
 

privind : rectificarea bugetului propriu al jude Ńului pe anul 2010. 
 
 

Rectificarea pe care o supun spre analiză şi aprobare are ca temei legal prevederile 
art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, modificată şi 
completată şi are în vedere : 

 

I. punerea în aplicare a prevederilor O.G. nr.18/18 august 2010 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 ; 

 

II.      modificarea şi completarea anexei nr.3 b ,,SecŃiunea dezvoltare - Lista  
         obiectivelor de investiŃii cu finanŃare integrală sau parŃială din bugetul  
          propriu al judeŃului, pe anul 2010”. 
 
La primul punct, urmare influenŃelor transmise de D.G.F.P. Teleorman prin adresa 

nr.19.273 din 25 august 2010 pentru punerea în aplicare a prevederilor O.G. nr.18/2010 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, judeŃului Teleorman  i s-au 
diminuat sumele defalcate din TVA pe anul 2010 astfel : 

- mii lei - 
         program    influenŃe        program 
denumire indicator          iniŃial                   (+/-)               rectificat 
 
► Sume defalcate din TVA 

          pentru finanŃarea cheltuielilor  
          descentralizate la nivelul judeŃului    30.483      - 863  29.620 
 

► Sume defalcate din TVA 
pentru drumurile judeŃene şi 
comunale             9.668      - 876    8.792 
 
► Cota de 27 % din TVA pentru 
echilibrarea bugetului propriu al 
judeŃului           16.239    - 4.096  12.143 
 
Urmare diminuării cu 25 % a drepturilor de natură salarială, conform dispoziŃiilor 

Legii nr.118/2010, precum şi a reducerii cu 20 % a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, 
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.55/2010, bugetul propriu al judeŃului se 
modifică atât la venituri cât şi la cheltuieli, pe capitole bugetare, titluri, articole şi 
alineate, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 a) la proiectul de hotărâre. 

 

 

CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 
PREŞEDINTE 
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De asemenea, datorită economiilor înregistrate la DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului ca urmare a aplicării prevederilor actelor normative 
menŃionate mai sus, a rezultat posibilitatea majorării sumelor defalcate din TVA pentru 
finanŃarea cheltuielilor descentralizate repartizate iniŃial pe unităŃi administrativ-
teritoriale pentru implementarea programului privind acordarea de produse lactate, 
panificaŃie şi mere, care, începând cu anul şcolar 2010-2011 intră în sarcina consiliilor 
locale. 

 
La punctul doi, ,,Lista obiectivelor de investiŃii cu finanŃare integrală sau parŃială 

din bugetul propriu al judeŃului, pe anul 2010”, se modifică şi se completează  
în cadrul celor două capitole bugetare 80.02. ,,AcŃiuni economice, comerciale şi de 
muncă”, respectiv 84.02. ,,Transporturi” prin redistribuirea fondurilor neutilizate de la 
obiectivele de investiŃii care s-au încheiat către acele obiective care sunt în derulare şi ale 
căror fonduri sunt insuficiente, diminuându-se totodată prevederile bugetare la unele 
obiective de investiŃii ca urmare a reducerilor fondurilor conform O.G.18/2010 atât la 
sumele defalcate din TVA pentru finanŃarea drumurilor judeŃene cât şi la sumele 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului propriu al judeŃului. 
 Totodată, urmare faptului că au fost încheiate lucrările la obiectivul de investiŃii 
,,Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vajiştea în localităŃile Vităneşti, Răsmireşti, 
Mârzăneşti, în judeŃul Teleorman”, creditul rămas neutilizat a fost repartizat la obiectivul 
,,Reabilitare Spital JudeŃean de UrgenŃă, Alexandria, judeŃul Teleorman”, urmând în 
acest sens să se încheie act adiŃional la contractul de credit nr.28 încheiat cu CEC BANK 
SA. 

Modificările enumerate la acest punct se regăsesc şi sunt exemplificate în anexa 
nr.3 b.  

Având în vedere considerentele expuse am întocmit proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului  propriu al judeŃului pe anul 2010, pe care îl supun spre analiză şi 
aprobare Consiliului JudeŃean. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Liviu Nicolae Dragnea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDE łEAN TELEORMAN 

 

     DIRECłIA ECONOMIC Ă,                       DIRECłIA DEZVOLTARE  
            BUGET-FINANłE                                                                   LOCALA  
                  
  DIRECłIA MANAGEMENTUL                          SERVICIUL JURIDIC 
PROIECTELOR CU FINAN łARE                              SI CONTENCIOS      
          INTERNAłIONAL Ă 
LAłII PUBLIE, ONG  

Nr.8438 din 01 septembrie 2010 
 
 

 
RAPORT  COMUN DE SPECIALITATE 

 

   privind :  necesitatea rectificării bugetului propriu al jude Ńului pe anul  
                            2010 
 
 În temeiul dispoziŃiilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciŃiului 

bugetar, Consiliul JudeŃean Teleorman poate aproba rectificarea bugetului propriu al 

judeŃului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a 

bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului 

principal de credite. Rectificarea bugetului propriu va urma aceeaşi procedură ca şi la 

aprobarea iniŃială, cu excepŃia termenelor din calendarul bugetar. 

Pornind de la acest considerent, rectificarea propusă spre aprobare are în vedere : 

I. punerea în aplicare a prevederilor O.G. nr.18/18 august 2010 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 ; 

 

II.      modificarea şi completarea anexei nr.3 b ,,SecŃiunea dezvoltare - Lista  
         obiectivelor de investiŃii cu finanŃare integrală sau parŃială din bugetul  
          propriu al judeŃului, pe anul 2010”. 
 
1. Necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre o reprezintă încadrarea şi 

aplicarea în termenele legale a prevederilor O.G. nr.18/2010 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2010. 
 

2. Oportunitatea rectificării bugetului propriu al judeŃului o reprezintă pe de o 

parte diminuarea sumelor defalcate din TVA alocate judeŃului Teleorman prin Legea 

nr.11/2010 iar pe de altă parte reducerea cheltuielilor de natură salarială precum şi a celor 

cu bunurile şi serviciile impuse prin aplicarea prevederilor Legii nr.118/2010 şi ale 

O.U.G. nr.55/2010. 
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3. Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor: 

- art.19 alin.(2) şi ale art.49 din Legea nr.273/2006, modificată şi completată ; 

- art.49 alin.(1), (3) şi (4) şi anexele 3, 5 şi 6 din O.G. nr.18 din 18 august 2010 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 ; 

 

- art.2 din Legea nr.118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în  
vederea restabilirii echilibrului bugetar ; 
 

     - prevederile art.III alin.(1) şi (3) din O.U.G. nr.55 din 23 iunie 2010 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice ; 

 

 
4. Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, rectificarea bugetului 

propriu al judeŃului pe anul 2010, presupune următoarele modificări : 
 

A) 1. la venituri, diminuarea sumelor defalcate din TVA alocate iniŃial prin Legea 
 

bugetului de stat pe anul 2010, după cum urmează : 
- mii lei - 

         program    influenŃe        program 
denumire indicator          iniŃial                   (+/-)               rectificat 
 

► Sume defalcate din TVA 
          pentru finanŃarea cheltuielilor  
          descentralizate la nivelul judeŃului    30.483      - 863  29.620 
 

► Sume defalcate din TVA 
pentru drumurile judeŃene şi 
comunale             9.668      - 876    8.792 
 

► Cota de 27 % din TVA pentru 
echilibrarea bugetului propriu al 
judeŃului           16.239    - 4.096  12.143 
 
De asemenea, urmare aplicării prevederilor Legii nr.118/2010 şi ale O.U.G. 

nr.55/2010 din sumele defalcate din TVA alocate iniŃial pentru finanŃarea sistemului de 

protecŃie a copilului şi centrelor de asistenŃă socială a persoanelor cu handicap, a rezultat 

o economie de 964 mii lei, faŃă de suma impusă de O.G. nr.18/2010 privind diminuarea 

TVA-ului la cheltuielile descentralizate (863 mii lei), creându-se oportunitatea 

suplimentării sumelor pentru finanŃarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, 

de panificaŃie şi mere, repartizate iniŃial unităŃilor administrativ-teritoriale prin H.C.J. 

nr.77 din 31 iulie 2010. 

Totodată prin aplicarea actelor normative menŃionate mai sus, subvenŃia acordată 

de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării pentru finanŃarea Camerei Agricole Teleorman 

s-a diminuat cu suma de 125 mii lei.  
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Alături de diminuările enumerate mai sus, bugetul propriu al judeŃului se 

majorează cu suma de 1.214 mii lei, reprezentând TVA-ul rambursat de bugetul de stat 

pentru obiectivele de investiŃii finanŃate din fonduri europene ,,Reabilitare DJ 543, limită 

judeŃ Olt-Prundu-Lunca" şi "Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vajistea in localitatile 

Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti in judetul Teleorman". Trebuie menŃionat că pe 

cheltuieli această sumă se va utiliza pentru rambursarea creditelor aferente celor două 

obiective de investiŃii contractate cu CEC BANK prin contractul de finanŃare nr.27/2009. 

 
A) 2. la cheltuieli pentru asigurarea unui echilibru bugetar funcŃie de diminuările  

 

efectuate pe surse de venit, rectificarea bugetului propriu al judeŃului desfăşurată pe  
 

capitole bugetare, este următoarea :                       - mii lei - 
          program    influenŃe        program 
denumire indicator          iniŃial                   (+/-)               rectificat 
 
- cap.54.02. ,,Alte servicii 
   publice generale”         2.162  + 28           2.190 
 
- cap.55.02. ,,TranzacŃii privind 
   datoria publică şi împrumuturi”     8.505  -    1.125  7.380 
 
- cap.60.02. ,,Apărare”   180  - 16      164 
 
- cap.61.02. ,,Ordine publică”    25  -   3      22 
 
- cap.65.02. ,,ÎnvăŃământ”        8.769  -       621  8.148 
 
- cap.67.02. ,,Cultură, recreere 
   şi religie”           6.000  -       887  5.113 
 
- cap.68.02. ,,Asigurări şi 
   asistenŃă socială”         43.232  -    1.214         42.018 
 
- cap.70.02. ,,LocuinŃe, servicii 
   şi dezvoltare publică”    757  - 38     719 
 
- cap.80.02. ,,AcŃiuni generale, 
  economice şi de muncă”     109.798  -       134        109.664 
 
- cap.83.02. ,,Agricultură”         1.000  -       125      875 
 
- cap.84.02. ,,Transporturi”      41.386  -    1.575           39.811 
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InfluenŃele enumerate pe surse de venit şi categorii de cheltuială dimensionate pe 

capitole bugetare funcŃie de acŃiuni, activităŃi, programe şi  proiecte, în concordanŃă cu  

priorităŃile stabilite pentru o bună funcŃionare, se regăsesc în anexele nr.1, nr.2 

,,SecŃiunea funcŃionare” şi nr.3 a ,,SecŃiunea dezvoltare”.   

B) În ceea ce priveşte cheltuielile afectate investiŃiilor cuprinse în ,,SecŃiunea 

dezvoltare şi reflectate atât în anexa nr.3 a (ca şi sumă totală, pe capitole bugetare) cât şi 

în anexa 3 b (desfăşurat pe obiective aferente fiecărui capitol bugetar), reducerea 

fondurilor conform O.G.18/2010 atât la sumele defalcate din TVA pentru finanŃarea 

drumurilor judeŃene cât şi la sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului 

propriu al judeŃului a condus atât la redistribuirea fondurilor neutilizate de la obiectivele 

de investiŃii care s-au încheiat către acele obiective care sunt în derulare şi ale căror 

fonduri sunt insuficiente cât şi la diminuarea prevederilor bugetare la obiectivele a căror 

fundamentare iniŃială a fost mai mare faŃă de stadiul actual al lucrărilor.  

Având în vedere aceste considerente, valoarea rectificată aferentă fiecărui obiectiv  
 

de investiŃii, pe capitole bugetare se regăseşte în anexa 3 b ,,Lista obiectivelor de investi- 
 

Ńii cu finanŃare integrală sau parŃială din bugetul propriu al judeŃului pe anul 2010”  
 

după cum urmează :                                                                                           - mii lei - 
  Program      InfluenŃe Program 
     iniŃial      (+/-) rectificat 

 

● cap.80.02. ,, Alte acŃiuni economice,  
    comerciale şi de muncă”  
   A. LUCRĂRI  ÎN CONTINUARE : 
   1. ,,Sistem integrat de management al deşeurilor 
        în judeŃul Teleorman"           532      - 385      147   
 - buget local              96          96 
 
    2. "Reabilitarea barajelor aflate pe paraul 
         Vajistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti,  
         Marzanesti in judetul Teleorman"       1.032    -  762      270                   
 - credit CEC contract 28/2009         158        158 
 
    3. ,,Reabilitare DJ 543, limită judeŃ Olt- 
        -Prundu-Lunca"            102      -    4        98 
 - buget local             
 

 

4. ,,Strategia de dezvoltare durabilă  
     a judeŃului Teleorman 2008-2013”           93      +   99      192 
 - buget local 
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                                                                                                       - mii lei - 
Program      InfluenŃe Program 
     iniŃial      (+/-) rectificat 

    B. LUCRARI  NOI : 
     1. ,,Elaborarea planului cadastral pentru  
         drumurile judetene din judetul Teleorman”                
  - buget local               56                -    56          0 
 
     2. ,,Reabilitare Spital Judetean de Urgenta  
         Alexandria, jud.Teleorman” 
  - credit CEC contract 28/2009                                   0      + 762      762 
 

 - buget local                0      + 240      240 
 

   
    C. Alte cheltuieli de investiŃii : 
          - alte cheltuieli de proiectare             28     -    28                    0 
 
 

 ● cap.84.02. ,,Transporturi”                                                                    - mii lei - 
Program      InfluenŃe Program 
   iniŃial     (+/-) rectificat 

    
   A. LUCRĂRI  ÎN CONTINUARE : 
    1. ,,Reabilitare DJ506 Negreni-Tătărăştii de Jos”       1.040      - 500        540 
 - buget local          1.039               - 499                  539 
 
     2. ,,Reabilitare DJ601 F Coşoteni-Albeşti”                   501               - 400        101 
 - buget local             500               - 399        100 
 
     3. ,,Reabilitare DJ 612 B Satu Vechi-   
         -Beuca-Dobroteşti”       13.900     - 600    13.300 
 - buget local        13.880     - 599    13.281 
 
   B.LUCRARI NOI :          
    1. ,,Reabilitare tronson DJ 612  
        Babaita-Orbeasca”            596     - 200         396 
 - buget local             530     - 199         330 
 
    2. ,,Reparatie capitala Pod DJ 612,  
        peste paraul Clanita la Babaita”           207     - 100         107 
 - buget local             205     -   98         105 
 
    3. ,,Reabilitare DJ611,lim.jud.Giurgiu-Gratia- 
        -Sârbeni-lim.jud.DâmboviŃa”              0               + 225         225 
 - buget local           + 224                   224 
 
5. Eşalonarea în timp  

Hotărârea îşi va produce efectele în trimestrul IV al exerciŃiului bugetar al anului 

2010. 
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Având în vedere dispoziŃiile art.98 din Legea administraŃiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, am întocmit prezentul raport de 

specialitate privind necesitatea necesitatea rectificării bugetului propriu al judeŃului pe 

anul 2010. 

 
 

      DIRECłIA ECONOMIC Ă,                  DIRECłIA DEZVOLTARE  
              BUGET-FINANłE,                                                         LOCALA,  
 

                 ec.Elena Stoian              ing.Victor Piperea 
 
 
 
 

 

  DIRECłIA MANAGEMENTUL                   SERVICIUL JURIDIC  
PROIECTELOR CU FINAN łARE                       SI CONTENCIOS,      
          INTERNAłIONAL Ă, 
 

             ing.Mugur BăŃăuş             jr.Mihail Vii şoreanu 


