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priyitd wlHareo Dbpzfilbi nr. f2/O3.12.4rH a @inlelui Cottsiliului Judetean

lalomila de mojorare a bugetului prapriu ol iudeplui lolomila cu surrE defakale din
taxo pe wloorea offiugatii penlnt frnonfireo uprcleltuidi ale unffi e inffinArrt
ryecial de sffifrnanftd din bugefil prcpriu al fifuplui, F antlzOH;i teaifuarea

bryetuluigeneral ol it&plui lalomifa, pe anul2Ol4

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbalerii Consiliului Jude/eon lolomi/a se
propune volidarea Dispozitiei nr. 292/03.12.2014 a Pre.sedintelui Consiliului Judelean
lalomila de maiorare a bugetului propriu oliudelului lalomita cu sume defolcate din toxo pe
voloorea addugotd pentru finanlarea unor chelluieli ale unitolii de fnvaldmdnt speciol de
stot finon/otd din bugetul propriu al iudelului pe onul 2014 gi rectificareo bugetului general
aliudeluluilalomilq pe onul 2014.

Proieclul fndeplinegte condiliile de legalilote, intrucdl indrtuflo voliddrii dr'spoziliei
Pre;edintelui Consiliului Judeleon lolomita ;i ceo o rectifrcdrii bugetului locol sunt
reglementate de prevederile Legii nr. 273/2006 priuind finanlele publice locolq coroborole
cu legea odministra/iei publice locole nr. 215/2001. republicatQ crr modificorile gi
completdrile ulterioore. Pe parcursulexerci!'iului bugeta4 rectificareo bugetului locolpoate fi
realizald fn condrlii de echilibru, la propunerea fundamentotd a ordonalorului principal de
credrte cu opro ba reo a uto rild/ii deliberotive.

Urmore Hotdrdrii Guvernului nr. 1056/2014 privind reportizoreo pe iudele o sumelor
necesare penlru acoperirea cheltuielilor privind invdlomdntul speciol de stat finanlat din
bugelele proprii ale iudelelof pentru onul 2014, a fost emisd Dispozilio Pregedintelui
ConsiliuluiJudeleon lolomila nr. 292 din 03.12.2014 core, fn temeiul prevederilor ort. 82 din
Legea nr. 273/2006 se valideozd fn primo gedinld o ConsiliuluiJudeleon talomifa.

Rectifrcarea bugetului iudelului lalomila ore in vedere Dispozilia menlrbnatg
suplimenlarea sumelor olocate in codrul Programului Na/ional de De*oltore Locald potrivit
ocfelor aditionole incheiote cu ftlinislerul Dezvoltdrii Pegionole gi Administroliei Publice
pentru doud obiective de investitii Ltllodemizore gi reabilitare drum iudelean DJ ll2H'gi
,Modernizore drum iudeleon DJ 3137 cdt gi influenlele fundomentate gi solicilote de
instituliile publice subordonote Consiliului Judeleon lalomila gi direQiile de speciolitate, in
concordanld cu actiuitdlile gi aQiunile ce le au in responsabilitate.

Rectificareo bugetului iude/ului lolomilo este detoliota otdt lo parteo de veniluri cdt gi
la parteo de chellurieli in roportul direcliei de speciolitate din cadrul Consiliului Judeleon
lalomita.



fn anexo la proiectul de hotardre sunt reflectote influenlele propuse lo parteo de
veniturigi cheltuielL iar dupd aprobore vor fr operote in structura bugetului pe onul 2014 gi in
anexele ocesluia.

Avdnd in vedere cd volidarea Dispoziliei nr. 292/03.12.2014 a PregedinteluiConsiliului
Judelean lolomila gi rectificareo bugetului generol ol iudelului lalomilo, pe onul 2014,
indeplinesc condi/iile de necesitote oportunrtob ti bgalilate propun Consiliului Jude/eon
lolomi/a adoptareo so in forma gi con/inufulprevdzute in proiect.
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