
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

~ " HOTARARE 
privind: rectifica rea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art.l78 alin.(l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 6121 din 15 martie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman ; 
- raportul comun de specialitate nr.6657 din 31 martie 2022 al Direcţiei economice şi 

Direcţiei tehnice şi administrarea teritoriului privind rectificarea bugetului propriu al 
judeţului Te1eorman pe anul 2022 ; 

- avizul de legalitate nr.6516NI/A din 18.03.2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Te1eorman nr.T304/01.03.2022 

cu privire la repartizarea pe trimestre a sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumuri, pe anul 2022 ; 

- adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "A.D.Ghica" al Judeţului 
Teleorman nr.l030149114.03.2022 ; 

- Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.22 din 17 februarie 2022 pentru 
repartizarea sumei defa1cate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025 ; 

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

- prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.( 5) şi (6) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completări le ulterioare; 

- prevederile art.lO alin.(l) lit.c) şi alin.(4) literele a) şi b) şi ale art.22 alin.(l) lit.b) şi 
f) şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 
Te1eorman, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021 ; 

- prevederile art.173 alin.( 1) lit.b) şi f), alin.(3) lit.a) şi ale art.l91 alin.( 1) lit.c), 
alin.(4), lit.a) şi b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.182 şi ale art.l96 alin.(l) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le 
ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art.I. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.l "Secţiunea de funcţionare a bugetulUI 
propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025" le 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.33 din 18 februarie 2022, conform anexei nr.I. 
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