
MĂN 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... " HOTARARE 
privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 

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.12235/21.09.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.12320/22.09.2020 al Direcţiei economice, Direcţiei 

tehnice şi administrarea patrimoniului şi Direcţiei management şi administraţie publică: 
privind rectificarea bugetului propriu al judeţului ~ul 2020 ; 

- adresa nr.l0173/04.08.2020 transmisă de Directia Tehnică şi Administrarec 
Teritoriului; ::. ' 

- adresa nr.5994/28.08.2020 transmisă de Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii dE 
Vede; 

- adresa Consiliului Judeţean Teleorman nr.11918/IV Bl/l1.09.2020 ; 
- adresa nr.264/14.09.2020 a Serviciului Informatic; 
- adresa nr.663/14.09.2020 a Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol; 
- adresa nr.808/14.09.2020 a Muzeului Judeţean Teleorman ; 
- adresa nr.732/14.09.2020 a Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" ; 
- adresa nr.662/14.09.2020 a Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare (; 

Culturii Tradiţionale Teleorman ; 
- adresa nr.152/14.09.2020 a Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională; 
- adresa nr.2924/15.09.2020 a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă (; 

Persoanelor al judeţului Teleorman ; 
- adresa nr.A/I399/17.09.2020 a Centrului Militar Judeţean Teleorman ; 
- adresele nr.l041/16.09.2020 şi nr.l054/17.09.2020 ale Centrului Şcolar d~ 

Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede ; 
- adresa nr.1196/11.09.2020 ale Centrului Şcolar de Educaţie Inc1uzivă Alexandria; 
- adresa nr.TI042/07.09.2020 transmisă de Administratia Judeteană a Finantelo] " , 

Publice Teleorman ; 
- adresa nr.1223/18.09.2020 a Centrului Şcolar de Educaţie Inc1uzivă Alexandria; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate alt 

Consiliului Judeţean; 
- prevederile art.19 alin.(2), art.49 alin.(4), alin.(5) şi ale art.50 alin.(2) litera a) dir 

Legea nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completăril( 
ulterioare ; 

- prevederile R.G. nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare , 
cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completare, 
Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi Cl 

metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Rotărârea Guvernului nr. 42/2017 ; 

F-5, 5-03, ed.l,rev.1 
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