
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... " HOTARARE 
privind: rectifica rea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art.178 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 8867 din 03 iulie 2020 al preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleonnan; 

- raportul de specialitate nr.8929 din 06 iulie 2020 al Direcţiei economice, privind 
rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2020; 

- adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman nr. 
T 716 din 29.06.2020, şi nr.T 743 din 03.07.2020; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr J 02/ fi o:t 2020 privind 
modificarea H.C.J. Teleorman nr.23/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, pe anul 2020 ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr./ au fl 01 2020 privind 
modificarea H.C.J. Teleorman nr.2S/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, pe anul 2020 ; 

- prevederile art.8 alin.(l) şi (3) din O.U.G nr.43/2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de sprij in decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă; 

- Ordinul comun nr.643/472/2020, al Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate privind aprobarea modalităţii de plată şi pontaj pentru personalul 
detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata stării de urgenţă; 

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

- prevederile art. 5 alin (2), art.19 alin.(2) şi ale art.SO alin.(2), Iit.a) din Lege2 
nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.31 alin.(l) lit.c) şi alin.(4) literele a) şi b) şi ale art.69 alin.(l 
lit.b) şi f) şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliulu 
Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărâre a nr.142 din 30 septembrie 2019, Cl 

completările ulterioare; 
- prevederile art.173 alin. ( 1) Iit. b) şi f), alin. (3 ) lit.a) şi ale art.191 alin.(l) lit.c' 

alin.(4), lit.a) şi b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările: 
completările ulterioare; 
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