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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
privind : aprobarea utilizării sumei de 20.000 mii lei din excedentul bugetului 

local înregistrat la 31 decembrie 2022, pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare în anul 2023 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului României nr.57 / 
2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 680 din I O ianuarie 2023 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- avizul de legalitate nr.757NI/A din I 1.01.2023 al Direcţiei Juridice; 
- raportul de specialitate nr.804 din 11 ianuarie 2023 al Direcţiei economice 

privind aprobarea utilizării sumei de 20.000 mii lei din excedentul bugetului local 
înregistrat la 31 decembrie 2022, · pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
în anul 2023 ; 

- extrasul de cont la 31.12.2023, editat de Trezoreria Municipiului Alexandria la 
data de 09.01.2023 ; 

- avizele comisiilor de specialitate pe principale.le domenii d~ actjvitate ale 
Consiliului Judeţean; · 

- prevederile art.58 alin.(l} lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art.22 alin.(l) lit.b) şi alin.(3) litera a), coroborat cu art.IO alin.(]) 
lit.c) şi alin.(4) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021 ; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.b ), alin.(3) lit.a) şi ale art.191 alin.(l) lit.c), 
alin.(4), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, · 

În temeiul dispoziţiilor art.182 alin.(l) şi art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgentă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Se aprobă utilizarea sumei de 20.000 mii lei din excedetul bugetului local 
înregistrat la 31 decembrie 2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
în anul 2023. 
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Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia economică, va 
asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul monitorizare 
proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni, va comunica actul 
administrativ Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Trezoreriei Municipiului 
Alexandria şi Direcţiei economice, în termenul prevăzut de lege. 

Nr. consilieri 
judeţeni în funcţie 
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PREŞEDINTE, 

Adrian Ionuţ GÂDEA 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Silvia OPRESCU 
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