
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

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

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

completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 19418 din 18 octombrie 2021 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman ; 
- raportul de specialitate nr. 19609 din 19 octombrie 2021 al Direcţiei economice 

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021 ; 
- avizul de legalitate nr.19488NI/ A din 18.10.2021 al Direcţiei Juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean; 
- adresa nr.1898/12.l 0.2021 transmisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Teleorman cu privire la repartizarea sumelor alocate prin R.O. nr.l 088/2021 ; 
- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.l şi 2 şi ale pct.36 din anexa la H.O. nr.l 088/2021 privind alocarea 

unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Ouvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2021; 

- prevederile art.lO alin.(l) lit.c) şi alin.(4) lit. a) şi b) şi ale art.22 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.l34 din 26 august 2021 ; 

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

În temeiul dispoziţiilor art.l82 şi ale art.l96 alin.(l) lit.a) din O.U.O. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

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

Art.II. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.2 "Secţiunea de dezvoltare a bugetului 
propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024" la 
Rotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr.84 din 22 aprilie 2021, confonn anexei nr.2. 

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
























































