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RAPORT
lo proiectul de hotdrdre privind vqlidarea Dispoziliei Pregedintelui Consiliuluiludelean

lalomilo nr. 272 din 72.08.2074 privind majororea bugetului propriu aljudelului
lalomila cu sume defalcate din tqxa pe valoareo addugatd pentru finanloreo

cheltuielilor descentrqlizqte Ia niveluljudelului Ialomilo gi oprobarea rectificdrii
bugetului general aljudegului lalomifa, pe anul 2074

Comisio pentru muncd, sdndtate, osistenld sociald gi familie intrunitd in geQirlld
tegat constituitd in dota de 1-5.09.2074,ora 1400 Tiind prezentri un numdr de t -
consilieri judefeni, membri ai comisiei, a luat in disculie proiectul de hotdrdre privind
volidoreo Dispoziliei PreSedintelui Consiliului ludefean lolomila nr. 2L2 din 72.08.201-4
privind majorarea bugetului propriu al judefului lolomila cu sume defalcote din taxo pe
valoareo addugatd pentru finanlarea cheltuielilor descentrolizate lo nivelul judelului
lalomifo 5i oprobarea rectificdrii bugetului general aljudelului lalomifa, pe anul 2014.

in urma anolizei reolizate gi a dezbaterilor ce su avut loc, astfel cum au fost
consemnqte in procesul - verbsl de Sedinfd, s-a hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condifiile de legolitate gi oportunitote 5i de qsemeneq, nu ou fost formulate
qmendqmente sou propuneri de modificore o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
menfionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezbaterilor givoturile exprimate, in temeiul prevederilor
art. 54 alin. @) cu trimitere Io art" 98 din Legea nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile
gi completdrile ulterioore, Comisio neqtyu muncd, sdndtote, osistenld sociald gi familiei
ovizeozd favorabil cu un numdr de -L voturi PENTRIJ, proiectul de hotdrdre privind
volidoreo Dispoziliei Pregedintelui Consiliului Judeleon lalomilo nr. 212 din 12.08.2014
privind majorarea bugetului propriu al judelului lolomila cu sume defalcate din taxa pe
vqloorea addugatd pentru finanlarea cheltuielilor descentrolizate lo nivelul jude.tului
Iolomila 5i aprobareo rectificdrii bugetului generql ol judelului lalomifa, pe anul 2014 gi
propune consiliului judefeon adoptarea lui in formo pi conlinutul prezentote spre
dezbqterea comisiei.
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