
ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

.., " 
HOTARARE 

privind: aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului 
pentru secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la 
data de 30 septembrie 2020 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art.178 alin.(1) din O.U.O. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 13201 din 12 octombrie 2020al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 13279 din 13 octombrie 2020 al Direcţiei 

economice, privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile 
de funcţionare şi dezvoltare, la 30 iunie 2020; 

- prevederile arte 49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 112020 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019, 
emis în baza prevederilor art.4 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind reguli de elaborare de către 

instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III 
al anului 2019, precum şi de modificare şi completare a altor acte normative în 
domeniul contabilităţii instituţiilor publice; 

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean; 

- prevederile arte 69 alin(1) lit.b) şi alin(3) lit.a) din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, modificat prin Hotărârea nr.142 din 
30 septembrie 2019, cu completările ulterioare; 

- prevederile arte 173 alin(l) lit.b) şi alin(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administativ; 

În temeiul dispoziţiilor arte 182 din O.U.O. nr.57/2019, privind Codul 
administrati v, 

HOTĂRĂşTE: 

Art.l. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru 
secţiunea de funcţionare, la data de 30 septembrie 2020, conform anexei nr.l. 

Art.2. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului propriu al judeţului pentru 
sectiunea de dezvoltare, la data de 30 septembrie 2020, conform anexei nr.2. 

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