
ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

... ,., 
HOTARARE 

privind : repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce 
reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14 
% din impozitul pe venit, precum şi a sumelor reţinute ca urmare a 
diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2021 
pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art.178 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 05 
iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

A vând în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 22312 din 19 octombrie 2022 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 

- raportul de specialitate nr. 22464 din 21 octombrie 2022 al Direcţiei 
economice privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce 
reprezintă 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 14 % din impozitul pe venit, 
precum şi a sumelor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a 
veniturilor proprii pe anul 2021 pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024 - 2026; 

- avizul de legalitate nr.22355NI/A din 20 octombrie 2022 al Direcţiei 
juridice; 

- adresa nr.T 1668 din 04 octombrie 2022, transmisă de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman; 

- adresa Consiliului Judeţean Teleorman nr. 20969 din 13 octombrie 2022; 
- adresa nr. 1740 din 17 octombrie 2022, transmisă de Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman şi înregistrată la Consiliul Judeţean 
Teleorman sub nr. 22176 din 18 octombrie 2022; 

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

- prevederile art.33 alin.(3) lit. b ), alin.( 4) lit. f) şi g), alin.(5) şi ale art.37 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.I O alin.(1) lit.f) şi ale art.22 alin.(1) lit. f) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin 
Hotărârea nr.134 din 26 august 2021 ; 
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