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HOTiRAne
privind wlidoreo Diryozilbi PreSdhfelui Consfliului Judelean lalomilo nr. 212

din 12.O8.2O14 priuind moiomne bugetului prapriu al iedeluM lolomila cu sume
defalcote din taxa pe wboreo odtttEalt pentru llnanloreo drdruielfur

descentralizole la nirelul iudqtului lobmfu gi oproborea rclifudrii bugetului
general al iudefufui lalomsa, pe onul2Ol4

Consiliul Jude/ean lalom i!o,
Avdnd in vedere:
- Expunereo de mofive nr. 7267 din 08.09.2014 a Pre7edintelui Consiliului

Jude/ean lalomi/a,
Examindnd:
- Dispozitio Pregedintelui Consiliului Judeleon lolomilo nr. 212 din 12.08.2014

privind maiororea bugetului propriu oliude/ului lalomi|a cu sume defalcate din taxa pe
valoorea addugatd pentru frnanlorea cheltuielilor descentralizate lo nivelul iude/ului
lalomi/o, pe onul 2014;

- Raportul comun nr 7394 din 11.09.2014 ol Direc/iei Buget Finan/e gi ol DireQiei
ln vestitii ;i Servicii Publice;

- Raportul nr. din .2014 al Comisiei pentru muncd, sdndtafe asisten/d sociald gi
famihe;

- Roportul nr. din.20l4 ol Comdei iuridice, de disciplind, drepturi, obliga/ii gi
incompatibilitdli

- Raportul nr. din .2014 al Comisiei economico-financiare gi agriculturd;
- Roporlul nr. din .2014 ol Comisiei pentru invdfdmdnt, culturd, culte tineref,

colaborarea cu socielaleo civild;i relo/ii erterne;
- Roportul nr. din .2014 ol Comisiei de urbanism, amenofarea tenToriului

dezvoltare regionald, proteQia mediului gi lurism,
fn conformitote cu:
- prevederile art. 9l alin. (l/ |rt. bl olin.(3/ lit. al gi art. 104 alin.(ll |rt. c/. alin.(4/ |rt. bl

din legeo odministra/iei publice locale nr. 215/2001, republicofd, cu modificdrile gi
co mp leta rile u lferioare;

- prevederile art. 19 alin. (2/ gi ort. 82 din Legeo nr. 273/2006 priuind finon/ele
publice locale, cu modificdnle gi completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe onul 2014;
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- prevederile Ordonan/ei de Urgen/d a Guvernului nr. 9/2014 privind rectificarea
bugetului de stat pe anul 2014;

- prevederile Hotardrii Consiliului Judelean lalomi/a nr. 18 din 07.02.2014 privind
aproboreo bugetului general al iude/ului lalomito, pe anul 2014, cu modificarile ;i
co m p letd rile u lterioa re

fn temeiul art. 97 alin. (ll din Legea odministraliei publice locale nr. 215/2001,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioore

HorlRigre

Art. I Se valideazd Dispozilio Pre;edintelui Consiliului Judelean lalomila nr. 212
din 12.08.2014 de maiorare o bugetuluipropriu al iudelului lalomila cu sume defalcote
din taxa pe valoorea addugatd pentru finan/areo chelluielilor descentralizate lo nivelul
iude/uluilalomita. pe onul 2014.

Art. 2 Se oprobd rectificareo bugetuluipropriu ol iude/ului lolomita pe anul 2014,
pe copitole, subcapitole, paragrafe, ffiluri articole, alineate si se4iuni lo venituri in
sumd de 110.255,00 mii lei lo cheltuieli in sumd de 114.691.00 mii lei cu un deficit de
4.436,00 mii lei potrivit pd. I din anexa care face parte integronfd din prezenta
hotordre.

Art. 3 Se oprobd reclificarea bugetului instituliilor publice subordonafe Consiliului
Jude/eon lalomi/c frnan/ote din venituri proprii gi subvenlii din bugetul locol, pe onul
2014, pe capitole, subcaprtolg parografe, fitluri, articole, alineate gi seQiuni in sumd
totala de 1L066,00 mii lei potrivit pcf. ll din onexo care foce porte integrantd din prezenta
hotdrdre.

Art. 4 Se aprobd rectificorea bugetului octivito/ilor finonlate integral din venituri
proprii al institu/iilor publice subordonote Consiliului Judelean lolomita, pe onul 2014, pe
caprtole, subcaprtole, paragrofg titluri articole, olineate si seQiuni, fn sumd totold de
1.47200 mii lei potrivrt pct. lll din anexo care foce porte integronto din prezento hotdrdre.

Art. 5 Se aprobd utilizorea sumei de 450,00 mii lei din Fondul de rezervd bugetord
la dispozi/io ConsiliuluiJude/ean lalom(o penlru asigurorea contribulieiiude/ului lalomi/q
in vederea reolizdriifn comun cu orogulAmaro o proiedului Sto/ie de epurare gi colector
de evocuare spre emisarin oragul Amara, iudetul lolomito".

Art. 6 lnfluenlele prevdzute la art. I-5 sunt detaliote in anexa core face parte
integrantd din prezento hotdrdre.

4rt. 7 Se imputernicegte DireQio Buget Finonle din codrul aparotului de specialitate
al Consiliului Judelean lalomilo sd introducd modificdrile gi completdrile in structura
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bugefului iude/ului totomr/c sinteza progromelol programul de iniestilii publice gi in
bugetulgeneral consolidaf, pe onul 2014.

Art. 8 Prevederile prezenlei hotdrdrivor fr aduse la indeplinire de cdtre direc/iile din
codrul aparalului de specialitote al Consiliului Jude/ean lolomi/a gi insfiufiile
subordonate punereo in oplicore frind osiguratd de Pre;edintele Consiliului Judelean
lalomila.

Art. 9 Prezenlo hotardre devine obligatorie gi produce efecte de lo dota oducerii la
cunogtin/a publicd.

Art. D Prin griia DireQiei Coordonare Orgonizare, prezenla hotdrdre vo ii
comunicald direQiilor de specialitate implicofe gi institu/iifor subordonote Consiliului
Judelean lolomi,ta, urmdnd o fi publicotd pe site-ul ConsiliuluiJudelean lolomi,ta.
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