
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
privind: rectifica rea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederi 
art.l78 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 

completările ulterioare, 
A vând În vedere: 

- referatul de aprobare nr.15254 din 12 august 2021 al preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleonnan ; 

- raportul comun de specialitate nr.l5363/13 august 2021 al Direcţiei economic~ 
Direcţiei management şi administraţie publică privind rectificarea bugetului propnu 
judeţului Teleonnan pe anul 2021 ; 

- avizul de legalitate nr.15314/VIIA din 13.08.2021 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr.166658/28.05.2021 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- adresa nr.3767 117.06.2021, a Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede; 
- Hotărârea Consiliului Judetean Teleonnan nr. / ;.)) OI 2P august 2021 per 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr.81 din 22 aprilie 2021, priv 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii 
Vede pe anul 2021 ; 

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

- prevederile art.19 alin.(2) şi ale artA9 alin.(5) şi (6) din Legea nr.273/2006 priv 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.b) şi f), alin.(3) lit.a) şi ale art.191 alin.(1) li 

alin.(4), lit.a) şi b) din O.U.O. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificăriI 
completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.l82 şi ale art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2( 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art.I. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.1 "Secţiunea de funcţionare a buget 
propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024' 
Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleonnan nr.84 din 22 aprilie 2021, conform anexei nr.l 

Art.II. - Se aprobă rectificarea Anexei nrA "Bugetul general al judeţului Teleor 
pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024" la Hotărâre a Consiliului Jude 
Teleorman nr.84 din 22 aprilie 2021, conform anexei nr.2. 

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








































