
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN , 

..., " 
HOTARARE 

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2020 

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

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.15037 din 19 noiembrie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan ; 
- raportul de specialitate nr.15126/20 noiembrie 2020 al Direcţiei Economice 

privind necesitatea rectificării bugetului propriu al judeţului Teleonnanpe anul 2020 ; 
- adresa Primăriei Municipiului Tumu Măgurele nr.22521106.11.2020; 
- adresa Primăriei Oraşului Videle nr.17701l13.11.2020; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr'/S{, /2]".11. 2020 privind alocarea 

sumei de 1.400.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Telonnan, bugetelor locale ale oraşelor şi municipiilor din judeţul Teleorman, 
pentru finanţarea cheltuielilor urgente şi neprevăzute ale spitalelor aflate în 
subordinea acestora, generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul COVID-19; 

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

- prevederile art.15 alin(2), art.19 alin.(2), art.36 alin(1), art.49 alin. (4) şi (5) şi ale 
art.50 alin. (2), lit.a) din Legea 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.(1) 
lit.b) şi f) şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărârea nr.142 din 30 septembrie 2019, cu 
completările ulterioare ; 

- prevederile art.173 alin.(l) lit.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 şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.182 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂşTE: 

Art.I. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.1 "Secţiunea de funcţionare a bugetului 
propriu al judeţului Teleonnan pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023" la 
Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleonnan nr.34 din 19 februarie 2020, confonn anexei 
nr.1. 

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