
CONSILIUL JUDETEAN TELEORl\fAN • 

HOTĂRÂRE 
privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 

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

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.l0288 din 05 august 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman ; 
- raportul comun de specialitate nr.l03S3/06.08.2020 al Direcţiei economice, 

Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, Direcţiei tehnice şi administrarea 
patrimoniului şi Direcţiei management şi administraşie publică locală privind necesitatea 
rectificării bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 ; 

- adresele nr.A1998/03.07.2020 şi nr.1114/21.07.2020 ale Centrului Militar 
Judeţean Teleorman; 

- adresa nr.3447783/06.07.2020 transmisă de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă "A.D. Ghica" al Judeţului Teleorman ; 

- adresa nr.9277/14.07.2020 a Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului; 
- adresele nr.8759/VII B/15.07.2020 şi nr.9166NII B/21.07.2020 ale Direcţiei 

management şi administraţie publică; 
- adresa nr.16/22.07.2020 a Centrului de Management al Apei Tumu Măgurele ; 
- adresa nr.9828/IV Bl/27 iulie 2020 a Consiliului Judeţean Teleorman ; 
- adresa nr.T 839/29.07.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Teleorman; 
- adresa nr.12635/30.07.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Teleorman ; 
- adresa nr.100351IV Bl/31.07.2020 a Direcţiei economice; 
- adresa nr.10035/03.08.2020 a Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice; 
- adresa nr.10035/05.08.2020 a Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului; 
- adresa nr.1648/04.08.2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Teleorman ; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate alt 

Consiliului Judeţean; 
- prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.(5) din Legea nr.273/ 2006 privinc 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.26 1 şi pct.36 din anexa nr.5 la O.U.G. nr.50/2020 privim: 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

F-5, 5-03, ed.l,rev.l 
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