
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

W A 

HOTARARE 
privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2022 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă ordinară, confonn prevederih 
art.178 alin.(I) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019, privind Cod
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având îl! vedere: 
- referatul de aprobare nr.8500 din 12 aprilie 2022 al preşedintelui Consiliulu 

Judeţean Teleonnan ; 
- raportul comun de specialitate nr. 8857 din 15 aprilie 2022 al Direcţiei economi, 

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleonnan pe anul 2022 ; 
- avizul de legalitate nr.871 2NIIA din 14.04.2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresele nr.7413/05.04.2022 şi nr.9985111.04.2022 ale Direcţiei Generale I 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleonnan ; 
- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleonnan nr.571106.04.2022 I 

privire la modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defa\cate din taxa pe valoar 
adăugată pentru drumuri, pe anul 2022 ; 

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

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

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

- prevederile art.173 alin.(I) lit.b) şi f), alin.(3) lit.a) şi ale art.191 alin.(1) lit.1 
alin.(4), lit.a) şi b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Cod 
administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare, 

În temeilll dispoziţiilor art.182 şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţ! 
Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completăr 

ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art.I. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.1 "Secţiunea de funcţionare a bugetu 
propriu al judeţului Teleonnan pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025" 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr.33 din 18 februarie 2022, confonn anexei nr. 

ArUl. - Se aprobă rectificarea Anexei nr.4 "Bugetul general al judeţului Teleonn 
pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025" la Hotărârea Consiliului Judeţe 
Teleorman nr.33 din 18 februarie 2022, confonn anexei nr.2. 

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






































