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dezvoltare regionald, proteclia mediutui Si turism

RAPORT
Ia proiectul de hotdrdre privind validares Dispozitiei Pregedintelui Consiliului

tudelean lalomila nr. 272 din 72.08.2074 privind majorarea hugetului propriu al
iudelului lalomila cu sume defalcate din taxo pe valoarea addugatd pentru

finangarea cheltuielilor descentrolizate la nivetuljudelului lalomila gi aprobarea
rectificdrii bugetului general aljudelutui Ialomifo, pe anul2014

Comisio pentru urbanism, amenajareo teritoriului, dezvoltare regionald,
proteclia mediului 9i turism intrunitd in gedigld tegat constituitd in dato de
16.09.2014,oro 7000 Tiind prezenli un numdr d, * - consilieri judefeni, membri ai
comisiei, q luat in disculie proiectul de hotdrdre privind validoreo Dispoziliei
PreSedintelui consiliului Judefesn lqlomila nr. 212 din L2.0g.20L4 privind majorarea
bugetului propriu ol iudelului lalomilo cu sume defolcote din taxa pe valoarea
addugatd pentru finonlorea cheltuielilor descentrolizate lo nivelul judefului latomila gi
aprobarea rectificdrii bugetului general aljudelului talomifa, pe anul 20j.4.

in urma anolizei realizate gi o dezbaterilor ce au ovut loc, ostfet cum au fost
consemnate in procesul - verbol de gedinfd, s-o hotardt cd proiectut de hotdrdre
intrunegte condiliile de legalitote gi oportunitate gi de osemeneq, nu ou fost formulate
amendomente sau propuneri de modificore o conlinutului proiectului de hotdr1re sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultotul dezbaterilor 5i voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 qlin. P) cu trimitere la art. 98 din Legea nr. 2L5/2007, republicatd,
cu modificdrile 5i completdrile ulterioore, Comisia pentru urbanism, omenojarea
teritoriului, leToltare regionald, proteclia mediutui gi turism avizeazd favorabil cu un
numdr d, { voturi PENTRU, proiectul de hotdrdre privind volidqrea Dispoziliei
PreSedintelui consiliului Judefesn lslomilo nr. 212 din L2.0g.20L4 privind majorareo
bugetului propriu al iudelului lqlomilo cu sume defotcate din toxo pe vqloorea
addugatd pentru finanlorea eheltuietitor descentrolizqte la nivelul judelului talomila 5i
aprobareo rectificdrii bugetului general al judelului lalomifa, pe onul 20L4 5i propune
consiliului iudeleon adoptorea lui in forma gi conlinutul prezentate spre dezboterea
comisiei.
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