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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
HOTĂRÂRE

privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anu
2022 şi estimări pentru anii 2023-2025
Consiliul Judeţean Teleonnan, Întrunit În şedinţă extraordinară, conform prevederile
art.178 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrati,
cu modificările şi completările ulterioare,

Avâ"d Î" vedere:
- referatul de aprobare nr.l085 din 12 ianuarie 2022 al vicepreşedintelui Consiliuh
Judeţean Teleonnan;
- raportul comun de specialitate nr.1325 din 14 ianuarie 2022 al Direcţiei economice
al Direcţiei tehnice şi adminstrarea patrimoniului privind necesitatea repartizării suml
defa\cate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumuri'
judeţene, pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025;
- avizul de legalitate al Direcţiei juridice nr. 1262 din 14 ianuarie 2022;
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliuh
judeţean;

- adresa Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 230/04 ianuarie 2022;
- procesul-verbal nr.622 din 06 ianuarie 2022 cu privire la Întâlnirea cu primarii d'
judeţ, În vederea consultării acestora, in conformitate cu prevederile artA lit.c) din Legea n
317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- prevederile artA lit.c) şi anexa nr.6 pct.36 din Legea nr. 317 din 28 decembrie 2021
bugetului de stat pe anul 2022;
- prevederile art.22 alin.(I) lit.b) şi t) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021 ;
- prevederile art.173 alin.(l) lit.b) şi t) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernul
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare;

Î" temeiul dispoziţiilor art.182 şi art.196 alin.(I) lit.a), din Ordonanţa de Urgenţă
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. - Se aprobă repartizarea sumei defa\cate din taxa pe valoarea adăugată pent
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, alocată judeţului Teleonn;
pe anul 2022, În valoare de 9.992 mii lei şi estimările pentru anii 2023-2025, confonn anex
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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