
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

"' " HOTARARE 
pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.34/18.02.2022 

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de 
personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2022 şi estimări pentru 
anii 2023 - 2025, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea 
Consiliului Judeţean Teleorman 

Consiliul Judetean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 26669 din 12 decembrie 2022 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman ; . 
- avizul de legalitate nr.26709NI/A din 12.12.2022 al Direcţiei Juridice; 
- raportul de specialitate nr.26723 din 12 decembrie 2022 al Direcţiei economice 

privind necesitatea modificărif Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman 
nr.34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de 
personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2023-2025, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman ; 

- adresa nr.1289/25.11.2022, transmisă de Biblioteca Judeţeană „Marin Preda,, 
Alexandria!feleorman; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. /fj din & decembrie 2022 
privind rectificarea bugetului propriu al judeţului _Teleorman pe anul 2022 ; 

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

- prevederile art.25 alin.(l) lit.a) şi pct.36 din · Anexa nr.3 la O.U.G 
nr .160/ 17.11.2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ; 

- prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.(4) şi (5) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art.IO alin.(1) lit.c) şi alin.(4) literele a) şi b) şi ale art.22 alin.(1) 
lit.b) şi lit.f) şi alin.(3) lit.a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr.134 din 26 august 2021 ; 

- prevederile art.173 alin.(1) Iit.b) şi lit.f), alin.(3) lit.a) şi ale art.191 alin.(1) lit.c), 
alin.(4), literele a) şi b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
m<;>dificările şi completările ulterioare, 
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