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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: asigurarea disponibilităţii resurselor financiare în vederea implementării 

proiectului "Servicii medicale îmbunătăţite - Abordare eficientă şi 
inovativa În zona transfrontalieră". 

Consiliul Judeţean Teleorman, Întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având În vedere: 
- expunerea de motive nr. 3.110 din 04 martie 2016 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 3.111 din 04 martie 2016 al Direcţiei 

Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională şi al Direcţiei Economică, 

Buget-Finanţe privind asigurarea disponibilităţii resurselor financiare în vederea 
implementării proiectului "Servicii medicale îmbunătăţite - Abordare eficientă şi 

inovativa în zona transfrontalieră"; 
- prevederile Programului INTERREG V A România - Bulgaria, Axa prioritară 5 -

O regiune eficientă; 
- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalelor domenii de 

activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 61, alin. (1) lit."e" şi lit."f' din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman aprobat prin Hotărârea Consilîului 
Judeţean nr. 49 din 27 matie 2014; 

- prevederile art. 91, alin. (1), lit. "b" şi "f' din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/200 1, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. Se aprobă disponibilitatea temporară din bugetul Consiliului Judeţean 
Teleorman a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor efectuate în implementarea 
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