
~OMAN/A 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

~ " HOTARARE 
privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi 

fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-202! 
ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţea 

Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, Întrunit În şedinţă ordinară, conform prevederile 
art.178 alin.(I) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codl 
administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2127 din 26 ianuarie 2022 al preşedintelui Consiliuh 

Judeţean Teleorman ; 
- raportul de specialitate nr. 2422 din 28 ianuarie 2022 al Direcţiei economic 

privind aprobarea bugete\or de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondul' 
salariilor de bază pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025, ale instituţiilor 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman ; 
- avizul de legalitate al Direcţiei juridice nr.2257 NU A din 27.01.2022 ; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. ac? din 1~6'~a?tk 2022 privir 

aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 ; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate a 

Consiliului Judeţean; 
- prevederile artA lit.a), art.5 alin.(I) lit.a), c), d), e) şi h şi pct.36 din anexa nrA 

Legea nr.317 /2021, a bugetului de stat pe anul 2022 ; 
- prevederile art.l alin.(2) lit.b), art.19 alin.(l) litera a), art.26 din Legea nr.273/20( 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fondl 

publice, cu modificările şi completări le ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscz 

bugetare prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor ac 
normative; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13112021 privind modificarea 
completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; 

- Hotărârea Guvernului României nr.107112021, pentru stabilirea salariului de ba 
minim brut pe ţară garantat În plată; 

- prevederile art.2 alin.(I) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielii 
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didacl 
auxiliar din Învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr.569/20 15 ; 

- prevederile art.IO alin.(I) Iit.c) şi alin.(4) literele a) şi b) şi ale art.22 alin.(I) lit. 
şi f) şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţe 
Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021 ; 
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