
CONSI LIU L T U DETEAN IALOMITA
Comisia juridicd, de disciplind,
drepturi, ohligatii gi incompatibititdli

RAPORT
lo proiectul de hotdrdre privind volidqreo Dispoziliei Pregedintelui Consiliului

Judelean lalomila nr. 272 din 72.08.2014 privind majorarea bugetului propriu al
iudelului lalomila cu sume defalcate din taxq pe valoorea addugatd pentru

finanyarea cheltuielilor descentrolizate to niveluliudelului Ialomila Si aprobarea
rectificdrii bugetului general aljudelului lalomifa, pe onul 2014

Comisia iuridicd, de disciplind, drepturi, obtiga,fii gi incompatibilitdli
intrunitd in gedinld lega! constituitd in datq de i.6.09.20L4,oro lioo yiind prezenli un
numdr de 5 - consilieri iudefeni, membri ai comisiei, a luat in disculie proiectul de
hotdrdre p*na vqlidqreo Dispozifiei PreSedintelui Consitiului Judelean lalomila nr.
212 din 12.08.2014 privind maiororea bugetului propriu of judelului lalomilo cu sume
defolcate din taxa pe valoareo addugatd pentru finanloreo cheltuielilor
descentralizate la nivelul judelului talomila gi aproborea rectificdrii bugetului generol
aljudelului lalomifa, pe anul 20j.4.

in urma analizei reolizate gi a dezbaterilor ce ou avut loc, astfet cum ou fost
consemnote in procesul - verbal de gedintd, s-o hotdrAt cd proiectut de hotdrdre
intrunegte condiyiile de legalitate gi oportunitate gi de asemeneo, nu au fost formulote
omendomente sau propuneri de modificare o conlinutului proiectului de hotdr1re sus-
menlionat.

Av1nd in vedere rezultstul dezbaterilor gi voturile exprimote, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. H) cu trimitere la ort. 98 din Legea nr. 2L5/2001, republicatd,
cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, Comisio juridicd, de disciptind, drepturi,
obligatii 5i incompotibilitdli ovizeozd favorabit cu un numdr de T 

'voturi 
pENTRIJ,

proiectul de hotdrdre privind validareo Dispoziliei Pregedintetui Consiliului Judeleon
lalomilo nr. 212 din L2.08.2074 privind maiorarea bugetului propriu al judefului
lalomilo cu sume defalcate din toxo pe vqloarea addugotd pentru finonlarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul iudelutui tolomila Si aproborea rectificdrii
bugetului general al iudelutui talomifa, pe anul 20L4 gi propune consiliului judeteon
adoptoreo luiin forma 5i confinutul prezentate spre dezbaterea comisiei.
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