
pentru: 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

"" " HOTARARE 
modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Teleorman nr.35/19.02.2020 . 
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de 
personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru 
anii 2021 - 2023, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea 
Consiliului Judeţean Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art.178 alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10305 din 06 august 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.10354 din 06 august 2020 al Direcţiei economice, privind 

necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.35 din 19 februarie 
2020, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a 
fondului salariilor de bază pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023, ale instituţiilor 
şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, pe care îl supun spre 
analiză şi aprobare ; 

- adresa nr.9828/IV Bl/27 iulie 2020 a Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr.12635/30.07.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Teleorman ; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr./c2.3 din /~ august 2020 privind 

rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2020 ; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean; 
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.261 şi pct.36 din anexa nr.5 la O.U.G. nr.50/2020 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.115/2020; 

- prevederile art.31 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) literele a) şi b) şi ale art.69 alin.(l) lit.b) 
şi f) şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 
Teleorman, aprobat prin Hotărâre a nr.142 din 30 septembrie 2019, cu completările 
ulterioare ; 

- prevederile art.173 alin.(l) lit.b), alin.(3) lit.a) şi ale art.191 alin.(1) lit.c), alin.(4), 
lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, / 
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