
ROMÂNIA 
, .. -
·-+:I~ .;. -~;:-~~·: ,,_. ~::,. r_···: . ,,._ ·- /. ----- ·~-. ii,-.} .·,, .: 1.;•~- '~. • .. .: ·. < -~~_..,_ i:· ' , 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
privind : aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al 

judeţului Teleorman şi al instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2021 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art.178, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 10620 din 12 mai 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.10915 din 16 mai 2022 al Direcţiei economice privind 

aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al judeţului Teleorman şi al 
instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 
2021; 

- avizul de legalitate nr.10812 NI/A din 13.05.2022 al Direcţiei Juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean ; 
- adresa nr.9199/VII.C./20.04.2022 a Direcţiei economice; 
- adresa nr.9199/XI.A./02.05.2022 a Direcţiei investiţii,proiecte şi achiziţii publice; 
- adresa nr.9199/03.05.2022 a Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului; 
- prevederile art.57 alin.(1) şi (3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, modificată şi completată; 
- prevederile art.173 a1in.(1) lit.b ), alin.(3) lit.a) şi ale art.191 alin.(1) lit.c ), alin.( 4), 

lit.a) şi b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

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

În temeiul dispoziţiilor art.182 alin.(1) şi art.196 alin.( 1) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. - Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local - venituri, la data de 
31.12.2021, conform anexei nr.I. 

Art.2. - Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local - cheltuieli, la data 
de 31.12.2021, conform anexei nr.2. 
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