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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

... " HOTARARE 
privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021 şi 

estimările pentru anii 2022-2024 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilo 
art.178 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările ~ 

completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.5489 din 24 martie 2021 al preşedintelui Consiliuh 

Judeţean Teleorman; 
- raport de specialitate nr.7254 din15 aprilie 2021 al Direcţiei economice, Direcţi€ 

tehnice şi administrarea patrimoniului, Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriulu 
Direcţiei management şi administraţie publică şi Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţ 

publice privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2021 şi estimări] 
pentru anii 2022-2024 ; 

- avizul de legalitate al Direcţiei juridice nr.7011NIIA din 14.04.2021 ; 
- adresa nr.574/19.03.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman 
- adresa nr.7104/19.03.2021, transmisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială: 

Protecţia Copilului Teleorman, cu privire la suma alocată de Ministerul Muncii şi Protecţii 
Sociale pentru fmanţarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilităţi (dobandă 

transport), pe anul 2021 ; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliuh 

Judeţean ; 
- prevederile art.4lit.a), c) şi d); art.S alin.(l) lit.a), b), c), d), f), g, i),j), alin.(5) si (7 

art.6 alin.(l) lit.a) şi d), alin.(3) lit.b), alin.(5), precum şi pct.36 din anexele 4, 6, 7, 7/3 şi 
din Legea nr.1S/2021, a bugetului de stat pe anul 2021 ; 

- prevederile art.l alin.(2) lit.a), art.19 alin.(1) litera a), art.7, art.8. litera a), art.l 
alin.(l) litera a), art.20 alin.(l) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) şi (8), art.45, art.4 
şi art.761 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
completările ulterioare ; 

- prevederile O.U.G nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentJ 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- prevederile H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţa 
garantat în plată; 

- prevederile O.U.G. nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentJ 
modificarea şi completarea unor acte normative; 
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