
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

.... " HOTARARE 
privind: rectificarea 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.12835/06.10.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.12896/06.10.2020 al Direcţiei economice şi Direcţiei 

management şi administraţie publică, privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe 
anul 2020 ; 

- adresa nr.12488NII B/28.09.2020 transmisă de Direcţia management şi 

administraţie publică; 

- cererea (Anexa nr.4 la Ordinul MFP nr.2644/2020) Consiliului Judeţeac 
Teleorman nr.12590/29.09.2020 privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, conform prevederilOl 
art.25 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea 
unor măsuri bugetare; 

- adresa nr.T.1164/05.10.2020 transmisă de Administraţia Judeţeană a FinanţelOl 
Publice Teleorman, privind alocarea sumei de 44,73 mii lei ; 

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

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

- prevederile art.24 lit.a) şi ale art.25 din O.U.G nr.135/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirec 
unor măsuri bugetare ; 

- prevederile art.31 alin.(l) lit.c) şi alin.(4) literele a) şi b) şi ale art.69 alin.(1) lit.b: 
şi f) şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţear 
Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.142 din 30 septembrie 2019, cu completărilc 
ulterioare ; 

- prevederile art.173 alin.(l) lit.b), alin.(3) lit.a) şi ale art.191 alin. (1 ) lit.c), alin. ( 4} 
lit.a) şi b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ş: 

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



Chelu Lori
Rectangle



























Chelu Lori
Rectangle











Chelu Lori
Rectangle


