
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

.... " HOTARARE 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.35 din 
19 februarie 2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, 
a numărului de personal şi a fendului 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 prevederilO1 
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. 15952 din 08 decembrie 2020 al preşedintelui Consiliulu 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.16008 din 09 decembrie 2020 al Direcţiei economic 

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

Consiliului Judeţean ; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. _ din _ decembrie 2020 privinc 

rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 ; 
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.27 din O.U.G nr.201l2020 cu privire la rectificarea bugetului de stal 

pe anul 2020 ; 
- prevederile art.31 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) literele a) şi b) şi ale art.69 alin.(1) lit.b) ş: 

f) şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţear 
Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.l42 din 30 septembrie 2019, cu completăril~ 
ulterioare ; 

- prevederile art.173 alin.(l) lit.b), alin.(3) lit.a) şi ale art.l91 alin.(1) lit.c), alin.(4). 
lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completăril~ 
ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.l82 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.35 din 19 februarie 202C 
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 ş i 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, se modifică după cum 
urmează: 

F-.i.5-03.ed.l.rev.l 
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