
ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

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

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilo 
art.178 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările Ş 
completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.22959 din 03 decembrie 2021 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman ; 
- raportul de specialitate nr.23266 din 07 decembrie 2021 al Directiei economice Ş 

Direcţiei management şi adminastraţie publică privind rectificarea bugetului propriu a 
judeţului Teleorman pe anul 2021; 

- adresa nr.2523/22.11.2021 a Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria; 
- adresa nr.3168/24.11.2021 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţional: 

Teleorman ; 
- adresele nr. 39838/08.11.2021 şi nr. 41030/25.11.2021, transmise de Direcţi. 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman ; 
- adresa nr.12255/25.11.2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria; 
- Hotărâre a Consiliului Judetean Teleorman nr. ofCJOj l-l--decembrie 2021 pentn 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.80 din 22 aprilie 2021, privin. 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, p' 
anul 2021 ; 

- avizul de legalitate nr.23161NII A din 06 decembrie 2021 al Direcţiei juridice, 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliulu 

Judeţean; 

- prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr.273/200. 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art.19 alin.(l) lit.a), a2) şi pct.36 din anexa nr.3 la O.U.G nr.122/2021 CI 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentn 
acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, Îl 

calitate de acţionar, către CEC Bank - S.A. 
- prevederile art.10 alin.(l) lit.c) şi alin.(4) literele a) şi b) şi ale art.22 alin.(l) lit.b) ~ 

f) şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţeru 
Teleorman, aprobat prin Hotărâre a nr.134 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.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ~ 
completările ulterioare, 

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








































