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Comisia pentru urbanism, omenajareo teritoriului,
dezvoltare regionold, proteclia mediului gi turism

RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind volidareq Dispoziliei Pregedintelui Consiliului
tudelean lalomila nr. 292 din 03.72.2074 privind majorarea bugetului propriu al judelului

lalomila cu sume defalcate din taxa pe valoarea addugotd pentru finanlarea unor cheltuieli
ale unitdlii de invdldmdnt special de stat linonlotd din hugetul propriu al judelului gi

aprobareo rectificdrii hugetului generol aljudelului Iolomifa, pe onul 2074

Comisio pentru urbonism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regionald, proteclia
mediului Si turism intru/itd in gedinyd legal constituitd in dota de 09.12.20L4,ora n1o fiind
prezenfi un numdr d, '/ - consilieri iudefeni, membri ai comisiei, a luot in disculie proiectul
de hotdrdre privind volidarea Dispoziliei PreSedintelui Consiliuluiludelean talomila nr. 292 din
03.72.201-4 privind mojorareo bugetului propriu ol judeyului lalomila cu sume defolcate din
toxa pe valoarea addugatd pentru finanlarea unor cheltuieli ole unitdlii de invdldmdnt special
de stat finonlatd din bugetul propriu al judelului gi oprobarqa rectificdrii bugetului general al
judefului lalomifa, pe anul 2074.

,. in urmo analizei reolizote gi a dezboterilor ce ou ovut loc, astfel cum au fost
consemnate in procesul - verbal de gedinyd, s-a hotdrdt cd proiectul de hotdrdre intruneSte
condiliile de legalitote gi oportunitate 5i de asemeneo, nu au fost formulote amendamente sau
propuneri de modificare o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-menlionot.

Avdnd in vedere rezultotul dezbaterilor 5i voturile exprimate, in temeiul prevederilor
art. 54 alin. fi) cu trimitere la art. 98 din Legea nr. 2L5/2001-, republicatd, c.u modificdrile Si
completdrile ulterioare, Comisia pentru urbanism, amenajorea teritor/ului, dezvoltare
regionold, proteclio mediului Si turism avizeazd fovorabil cu un numdr a" 4 voturi PENTRIJ,
proiectul de hotdrdre privind validoreo Dispoziliei Pregedintelui Consiliului Judelean lalomito
nr. 292 din 03.72.20L4 privind majorarea bugetului propriu al judelului lalomifa cu sume
defolcote din toxa pe valoarea addugotd pentru finanlarea unor cheltuieli ale unitdlii de
invdydmdnt speciol de stot finan;atd din bugetul propriu al judelului 5i aproboreo rectificdrii
bugetului general aljudeSului lolomifo, pe anul 2014 gi propune consiliuluijudefeon adoptarea
luiin forma gi confinutul prezentote spre dezbaterea comisiei.
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