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HorlnAne
privind aprobarw reprtizdrii pe bugetele bcob ale unitdfilor
adminisffiiv-ferfilorble din jude! o utpr stme ddakote din

unele venituri ale bugetului & sffi, re onulzOl4

Consiliul Judelean lolom i/q
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive nr.8539 din 22.10.2014 a Pre1edintelui Consiliului

Judeleon lalomitg
Examindnd:
- Roportul comun nr. 8559 din 22.10.2014 al DireQiei Buget Finon/e gi DheQiei

lnvestrlii ;i Seruicii Publice;
- Raportul nr.-din -.10.2014 al Comisiei economico-finonciare 5i

agriculturd;
- Roportul nr.-din .10.2014 ol Comisiei de urbonism, amenofarea

teritori u I ui dezuoltare region a ld, p rotec/io m ediu lu i gi tu rism;
- Raporful nr.- din - .10.2014 al Comisiei iuridice,de disciplind,

dreptur| obligolii gi incompotibilifali;
- Raportul nr.-din .10.2014 al Comisiei muncd, sdndtate osisten/d

sociald gifamilie;
- Raportul nr.- din 10.2014 al Comisiei invo/dmdnf, culturd, culte

tineret coloborarea cu socielolea ciuilo;
- Adreso Administra/iei Judelene a Finonlelor Publice lolomito nr. 112668 din

06. t0.20t4;
in conformitate cu:
- prevederile ort. il olin.U |rt. bl din tegeo nr. 215/2001 o odministraliei

publice locolq republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulferioare;
- prevederile legii nr. 273/2006 pnwnd finanlele publice locole, cu

modificdrile 5i completdrile ulterioare;
- prevederile Ordonan/ei de Urgenld o Guvernului nr. 59/2014 privind

rectificarea bugetului de stot pe anul 2014;
- prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 855/2014 privind repartizorea pe iudele

o sumelor necesore pentru finonlarea cheltuielilor priuind drumurile iude/ene gi
comunole;

-_prevederile legii nr. 356/ 2013 priuind bugetul de stat pe onul 2014;
ln temeiul ort.97 olin.Il din legeo administraliei publice locale nr.2l5/2001,

rep u b licafd, cu m odificdrile ;i com pletdrile u lterio are,
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Art.l Se oprobd repartizorea pe bugetele locale ale unitdlilor administrativ-
teritoriale din iude/ a sumei de 2.388,00 mii lei, reprezentdnd sume defalcate din
laxo pe voloareo oddugotd pentru echilibrarea bugetelor locole pe onul 2014,
pentru ochitareo arierotelor, pentru sus/inereo progromelor de dezvoltore locala gi
pentru sus/inereo proiectelor de infrastructurd care necesitd cofinan/ore locala,
potrivit anexei core face porfe integrantd din prezenfa hotdrdre.

Art.2 Se aprobd reportizorea pe bugetele locole ole unitalilor odministrotiv-
teritoriole din iudel o sumei de 11,00 mii lei din coto de 18,5% din impozitul pe venit
pentru echilibrorea bugetelor locale pe anul 2014, pentru achitarea arierofelor,
pentru sus/inereo programelor de de*oltare locald ;i pentru suslinerea proieclelor
de infrastruclurd core necesitd cofinon/are locold, potrivit onexei core face porte
integrontd din prezenta hotdrdre.

ArLg Se aprobd repartizorea pe bugetele locole ole unitdlilor administrativ-
teritoriole din iude/ o sumei de 11.152,00 mii lei reprezentdnd sume defalcate din
loxo pe valoareo odougotd destinate finonldrii cheltuielilor priuind drumurile
iude/ene gi comunole pe onul 2014, potrivit onexei core face porte integrantd din
prezenlo hotdrdre.

Art.4 Prezento hotdrdre devine obligatorie 5i produce efecte de lo dota oducerii
lo cuno;tinfd publicd.

Art.5 Punerea fn aplicare a dispozitiilor prezentei hotdrdri este asiguratd de
Pregedintele Consiliului Judelean lolomi/C prin direc/iile de speciolitate, gi va fi
comunicofd prin griio DireQiei Coordonare Orgonizore, Administraliei Judelene a
Finon/elor Publice lolomi/o, Prefeclului iude/ului gi consiliilor locole din iude/,
urmdnd o fi publicota pe site-ul ConsiliuluiJudelean lolomila.

PRE EDtNtE,

Vasib Sitvbn AUPERCI
Contrasemneozii,

Seqetarul iudelului lalomfu
Adrfion Robert IONECU
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