
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
... ,. 

HOTARARE 
privind : alocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţi 

Consiliului Judeţean Telorman, în vederea acordării unui sprijin financb 
Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesar 
refacerii acoperişului Şcolii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat d 
evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, confor 
prevederilor art. I 78 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Români 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 12785 din I O iunie 2022 al preşedintelui Consiliu] 

Judeţean Teleorman ; 
- raportul de specialitate nr.12990 din 15 iunie 2022 al Direcţiei economic 

privind alocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozi1 
Consiliului Judeţean Telorman, în vederea acordării unui sprijin financiar Municipiu] 
Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesare refacerii acoperişului Şco 
Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de evenimentele meteorologice din perioa 
29-30 mai 2022; 

- avizul de legalitate nr.12987NI/A din 15 iunie 2022 al Direcţiei juridice; 
- adresa nr.8725/31.05.2022 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

Municipiului Turnu Măgurele 
- adresele nr.8977/06.06.2022 şi nr.9128/07.06.2022 ale Primăriei Municipiu 

Turnu Măgurele ; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate , 

Consiliului Judeţean ; 
- prevederile art.15 alin.(2) şi ale art.36 alin.( I) din Legea nr.273/ 2006 privi 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile art.I O alin.(l) lit.f), ale art.22 alin.( I) Iit.t) din Regulam~ntul 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărâi 
nr.134 din 26 august 2021 ; 

- prevederile art.173 alin.(1) Iit.f) şi ale art.191 alin.(1) lit.f) din Ordonanţa 
Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

Îll temeiul dispoziţiilor art. I 82 şi ale art.196 alin.{l) lit.a) din Ordonanţa 
Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modifică! 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.I. - Se alocă suma de 650.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozi 

Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea acordării unui sprijin financ 
Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesare refact 
acoperişului Şcolii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de eveniment 
meteorologice din perioada 29-30 mai 2022. 
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