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Comisia pentru invdgdmdnt, culturd, culte, tineret,
coloborare cu societatea civild gi relalii externe

RAPORT
Ia proiectul de hotdrdre privind volidorea Dispozitiei PreSedintelui Consiliului tudelean

Ialomila nr.272 din 72.08.2074 privind majorarea bugetului propriu aljudelului
Ialomilo cu sume defalcote din tsxa pe valoarea oddugotd pentru finanlarea

chettuietito";::;:,':i:-:;::::"i':;,i::!il;:ii:;":,::;;,''rz':::,'::;;'a rectiricdrii

Comisio pentru invdldmdnt, culturd, culte, tineret, coloborare cu societateo civild
gi relalii externeintrunitdin gedinld legal constituitdin dota de 16.09.201-4,oro l+00 fiind
prezenfi un numdr de J - consilieri judefeni, membri oi comisiei, a luat in disculie
proiectul de hotdrdre privind validarea Dispoziliei Pregedintelui Consiliului Jude.tean
lalomila nr. 2L2 din 72.08.20L4 privind majorareo bugetului propriu al judelului
lalomila cu sume defolcate din taxa pe voloores oddugatd pentru finanforea
cheltuielilor descentrolizate lo nivelul judelului lolomifa pi aprobareo rectificdrii
bugetului general aljudelului lalomilo, pe onul 2014.

in urmo analizei realizqte Si a dezbaterilor ce ou avut loc, astfel cum ou fost
consemnate in procesul - verbol de gedinfd, s-o hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condiliile de legalitate Si oportunitate Si de osemeneo, nu au fost formulote
amendomente sau propuneri de modificsre o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultotul dezboterilor gi voturile exprimote, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. fi) cu trimitere la art. 98 din Legeo nr. 215/2001, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Comisiq pentru invdydmdnt, culturd, culte,
tineret, colaborqre cu societatea civild 5i relalii externe avizeazd favorabil cu un numdr
ae tf voturi PENTRjJ, proiectul de hotdrdre privind vqlidorea Dispoziliei Pregedintelui
ConsiliuluiJudelean lalomila nr" 272 din 12.08.20L4 privind majororea bugetului propriu
aljude.tului lalomifa cu sume defolcate din taxo pe valoareo addugatd pentru finonlareo
cheltuielilor descentralizote la nivelul jude.tului Ialomifa gi aprobarea rectificdrii
bugetului general al judelului lolomifo, p€ onul 2014 gi propune consiliului judeleon
adoptoreo luiin forma gi conlinutul prezentote spre dezbaterea camisiei.
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