
coNsr u u L t u DETEAN IALOMITA
Comisia juridicd, de disciplind,
drepturi, obligalii gi incompotibilitdli

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind modificarea anexei nr. 2la hotdrdrea

Consiliului ludelean lalomila nr. 37 din 29.05.2073 privind oprobareo
organigromei, statului de funclii 5i funcliilor publice din cadrul aparatului de
specialitate alConsiliului Judefean lalomifa, cu modificdrile gi completdrile

ulterioqre

Comisio juridicd, de disciplind, drepturi, obligalii gi incompatibilitdli intrunitd
in ydinld legal constituitdin dqta de 05.02.20L4, ora L500, fiind prezenli un numdr de

J - consilieri judefeni, membri qi comisiei, a luat in disculie proiectul de hotdrdre
privind modificarea anexei nr. 2 lo hotdrdrea Consiliului Judelean lalomilo nr. 3L din
29.05.2013 privind aproborea orgonigromei, statului de funclii 5i funcliilor publice
din cadrul aparotului de specialitote ql Consiliului Jude,teon lalomifa, cu modificdrile 9i
co m p I etd ri le u lte rioo re.

in urma onalizei reslizate 5i o dezbaterilor ce ou ovut loc, astfel cum ou fost
consemnqte in procesul - verbal de 5edin;d, s-a hatdrdt cd proiectul de hotdrdre
intruneSte condiliile de legolitate 5i oportunitote gi de asemenea, nu ou fost formulate
amendomente sau propuneri de modificqre q conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
mentionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezbaterilor gi voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 olin. @) cu trimitere lo art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicotd,
cu modificarile gi completarile ulterioare, Comisia iuridicd, de diyiplind, drepturi,
obligalii 5i incompatibilitdli ovizeazd favorobil cu un numdr de rl voturi PENTRU,
proiectul de hotdrdre privind modificorea anexei nr. 2 lo hotdrdrea Consiliului
Judelean tolomilo nr. 31- din 29.05.2013 privind aprobarea organigramei, stotului de

funcfii 5i funcliilor publice din cadrul aparatului de speciolitqte al Consiliului Judefean
lolomifa, cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi propune consiliului iudeleon
adoptorea luiin formo gi conlinutul prezentate spre dezbaterea comisiei.
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