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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

.., " 
HOTARARE 

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 

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

Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 21945 din 14 octombrie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 22087 din 17 octombrie 2022 al Direcţiei economice 

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 ; 
- avizul de legalitate nr.22029NI/A din 17.10.2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr.965/05.l 0.2022, transmisă de Serviciul de Deservire, Pază şi Protocol ; 
- adresa nr.21233/06.10.2022 a Direcţiei Tehnice şi Administrarea Patrimoniului; 
- adresa nr .30015/07 .1 O .2022, transmisă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Teleorman; 
- adresa nr.1051/1 O. I 0.2022, transmisă de Centrul Judeţean de Conservare şi 

Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman ; 
- Contractul de finanţare pentru Programul pentru elaborarea hărţilor de risc natural 

pentru cutremure şi alunecări de teren, înregistrat la Consiliul Judeţean Teleorman sub 
nr.78/13.04.2022; 

- extrasul de cont emis de Trezoreria Municipiului Alexandria cu încasarea sumei de 
93,67 mii lei de la MDLP A pentru hărţile de risc ; 

- adresa nr.2915/07.10.2022, transmisă de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 
Alexandria ; 

- adresa nr.9487/06.09.2022, transmisă de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria; 
- adresa Consiliului Judeţean Teleorman nr.18963NIIC/l 1.10.2022; 
- adresa nr.6931/12.09.2022, transmisă de Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de 

Vede; 
- adresa Consiliului Judeţean Teleorman nr.19500/04.10.2022; 
- adresa nr.2280/04.10.2022, transmisă de Spitalul de Psihiatrie Poroschia ; 
- adresa Consiliului Judeţean Teleorman nr.20931MIC/13.10.2022; 
- Hotărârea Consiliului judeţean Teleorman nr.1/![.f din~~~.ţ octombrie 2022 privind 

aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean 
Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", 
pentru anul 2022; 

- Hotărârea Consiliului judeţean Teleorman nr. /etdin ~octombrie 2022 privind 
aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul 
Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 
2022; 

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


























































