
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 Judeţean 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 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; 

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.;}l)C) din J!d 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.(1) 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.JO alin.(1) lit.c) şi alin.(4) liteţele a) şi b) şi ale art.22 alin.(l) 
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.(l) lit.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 
modificările şi completările ulterioare, 
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În temei11/ dispoziţiilor art.182 şi ale art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.34 din 18 februarie 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, se modifică după cum 
urmează: 

- Anexa nr. I „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi estimările pentru anii 
2023-2025 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria", se modifică conform 
anexei nr. I. 

- Anexa nr.2 „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi estimările pentru anii 
2023-2025 al Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă Roşiorii de Vede", se modifică 
conform anexei nr.2. 

Art.II. Anexele I şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, 
asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.IV. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul monitorizare 
• proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni, va comunica prezentul act 

administrativ Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Bibliotecii Judeţene „Marin 
Preda„ Alexandria/Teleorman, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Teleorman şi Direcţiei economice, în termenul prevăzut de lege. 

Nr. consilieri 
judeţeni în funcţi~ 

~ 

PREŞEDINTE, 

Adrian Ionuţ GÂDEA 

Nr. consilieri 
judeţeni prezenţi 

Jf 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Silvia OPRESCU 

Nr. voturi Nr. voturi Nr. 
" entru" "îm,l)otrivă" abţineri· 

T 

Alexandria, 
Nr. JO I din ~ decembrie 2022 

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



CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN ANEXAnr.1 

la Hotararea nr. ~Ol din ~ I A.. 2022 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 
SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025 

al Centrului Şcolar de Educatie lncluziva Alexandria 

CAPITOLUL BUGETAR 65.02. INVATAMANT 
0.7 lnvatamant nedefinibil prin nivel - 04 - lnvatamant special 

1 
SUBCAPITOL 

A 

11.02.01 

11.02.01 

11.02.01 

04.02.01 

TiUul I 
Titlul li 
Titlul IX 
Titlul X 

Titlul XII 

SPECIFICATIE' BUGET 
APROBAT 

B C 
• sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 

-

cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a 
911 unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi 

asistentă educaţională din învăţământul special 
• sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor cu drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speclale, 742 
care frecventează învăţământul special --
• sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 

260 burselor din învăţământul special 
• cote defalcate din impozitul pe venit (buget local) _ 713 

TOTAL VENITURI 2,626 
TOTAL CHELTUIELI 2,626 
Cheltuieli de J2ersonal 45 
Bunuri si servicii 1,0_41 
Asistenta sociala 742 
Alte cheltuieli 330 
Active nefinanciare 468 

PRESEDINTE, 

Adrian lonut GÂDEA 

INFLUENŢE 

t+M 
D 

o 

o 

-15 

o 
-15 
-15 

o 
o 

-15 
o 

-BUGET ESTIMARI 
RECTIFICAT .__ 2 023 -~ 2024 

E F G 

911 792 752 

742 668 668 

245 213 213 
713 30 34 

2,611 1,703 1,667 
2,611 1,703 1,667 

45 30 30 
1,041 792 752 

742 668 668 
315 213 217 
468 o o 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

jr.Silvia OPRESCU 

mii lei ---·- - -

- 2025 
H 

745 

668 

213 

63 
1,689 
1,689 

30 
745 
668 
246 

o 



CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN ANEXA nr. 2 

a Hotararea nr. J.. O I din _2B • I tR • 2022 

CAPITOLUL BUGETAR 65.02. INVATAMANT 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 
SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025 

al Centrului Şcolar de Educatie lncluziva Rosiorii de Vede 

07 lnvatamant nedefinibil prin nivel - 04 - lnvatamant special 

SUBCAPITOL SPECIFICATIE BUGET INFLUENŢE BUGET 
APROBAT (+/-) RECTIFICAT "'" -

A B C D E --
• sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea 

11.02.01 curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor 356 o 356 
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din 
învăţământul special 

- -
• sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

11.02.01 finantarea cheltuielilor cu drepturile copiilor cu cerinţe 471 471 
educaţionale speciale, care frecventează învăţământul special 

11.02.01 • sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 
232 15 247 finantarea burselo~r din învăţământul special 

04.02.01 • cote defalcate din Impozitul pe venit (buget local) 71 71 
TOTAL VENITURI 1,130 15 1,145 
TOTAL CHELTUIELI 1,130 15 · 1,145 

Titlul I 

ESTIMARI 
2023 2024 

F G 

353 371 

400 400 

200 200 

48 48 
1,001 1,019 
1,001 1,019 

- Cheltuieli de personal 71 o 71 48 48 
Titlul li 

I Titlul IX -
Titlul X 

Bunuri si servicii 
Asistenta sociala 
Alte cheltuieli 

356 
471 
232 

PRESEDINTE, 
Adrian lonut GÂDEA 

o 
o 

15 

356 353 371 
471 400 400 
247 200 200 

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
Jr.Silvia OPRESCU 

mii lei 

2025 
H 

3731 

400 

200 

49 
1,022 
1,022 

49 
373 
400 
200 


