
CONSIUUL JUDEIAN IALOTNffA
Comisia pentru iunc| sdn#,
asislenlii sociold gi familie

RAPTORT
la proiectul de lptdrdre privind volidarea dispoffilor Prepdhtelui Consiliului
Judeleon lolomilo nr. 134 din 3O.lO.2Ol3, nr.l36 din O4.ll.2ol3 Si nr. 14 din
l9.ll.2ol3 de majotare a bugetului propriu ol iudelului lalomila Si recfificarw

bugetului general ol iudelului lalomita, pe onul2OlS

Comisia pentru muncd, sanalate asistenld sociald ;i familie intrunrtd in ;flinfd
legal constiluitd in data de 03.12.2013, oro 140, fiind prezenli un numdr de * -
consr'lreri iudeleni, membri ai comisiei a luat in disculie proiecful de hotdrdre pruind
volidarea dispozifiilor Pre;edintelui ConsiliuluiJudelean lalomifa nr. 134 din 30.10.2013,
nr.l36 din 04.11.2013 ;i nr. 144 din 19.11.2013 de maiorare a bugetului propriu ol
iudelului lalomi/a ;i rectificarea bugetului general aliude/ului lalomi|c pe anul 2013.

fn urma analizei realizole ;i o dezboterilor ce au avut loc astfel cum au fosf
consemnafe in procesul - verbal de gedinfa, s-a hotdrdt ca proiectul de hotdrdre
intruneSte condifiile de legalilate gi oportunitate ;i de osemeneq nu ou fost formulote
amendamenle sou propuneri de modificore a confinutului proiectului de hotdrdre sus-
men/ionat.

Avdnd in vedere rezullalul dezbaferilor gi vofurile exprimatg in temeiul
prevederilor art. 54 alin. (4/ cu lrimilere lo ort. 98 din legeo nr. 215/2001. republicatd,
cu modificdrile ;i complefdrile ulterioare Comisia penQ muncd, sdndtote osistenld
sociald ;i familiei ovizeazd favorabil cu un numdr de t_ voturi PENTRU, proiectul de
hotdrdre privind validareo dispozifiilor Pregedintelui Consiliului Judeleon lalomi/a nr.
134 din 30.10.2013, nr.I36 din 04.11.2013 gi nr. 144 din 19.11.2013 de maiorare o
bugetului propriu ol iudefului lalomi/a si reclificarea bugelului general al iudelului
lalomila, pe anul 2013 gi propune consiliului iudeleon adoptoreo lui in forma $i
co n lin utu / p reze n la te s p re dezb a le re a co m is ie i.
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