
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 
1.746,32 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul 
pe venit Încasat suplimentar la bugetul de stat În anul 2021 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă ordinară, confonn 
prevederilor art.178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având În vedere: 

- referatul de aprobare nr.23953 din 13 decembrie 2021 al preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleonnan; 

- raportul de specialitate nr.24202 din 15 decembrie 2021 al Direcţiei economice 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 1.746,32 mii lei, 
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar la bugetul de stat 
în anul 2021; 

- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleonnan nr.2238 din 07 
decembrie 2021; 

- adresa Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 23498 din 08 decembrie 2021; 
- avizul de legalitate nr.24169MI din 15 decembrie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean; 
- prevederile art. 6 alin. ( 1) lit.c) şi alin.(9-9\) din Legea nr.15 din 08 martie 2021 a 

bugetului de stat pe anul 2021 cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.22 alin( 1) lit. ±) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021; 
- prevederile art.l73 alin. (1) lit.±) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul dispoziţiilor art.182 şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
HOT ĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 
1.746,32 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar 
la bugetul de stat în anul 2021, peste limita stabilită, pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită 

F-5.5-03,ed.l, rev.l 








