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RAPORT
Ia proiectul de hotdrdre privind validdrea 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 addugatd pentru finan.tared unor
cheltuieli ale unitdlii de invdgdmdnt specidl de stat finanlatd din bugetul propriu al

judegului gi aprobarea rectificdrii bugetului general al judelului lalomifd, pe anul 2074

Comisia economico-financiard gi agricultura intrunitd in gedinlo legol constituitd in
data de 09.12.2014, oro lgn, fiind prezenli un numdr de 4 - consilierijudefeni, membri
oi comisiei, o luat in disculie proiectul de hotdrdre privind validorea Dispoziliei
Pregedintelui Consiliului Judefean lalomila nr. 292 din 03.72.2074 privind majorarea
bugetului propriu ol jude,tului lolomila cu sume defalcate din taxa pe voloarea addugatd
pentru finonlareo unor cheltuieli ole unitdlii de invd;dmdnt special de stat finanlotd din
bugetul propriu al judelului gi oprobarea rectificdrii bugetului general al judelului

Iolomifo, pe onul 2014.
in urma onalizei reolizate gi a dezbaterilor ce ou ovut loc, astfel cum au fost

consemnate in procesul - verbal de gedinfd, s-o hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condifiile de legalitate gi oportunitate 5i de osemeneo, nu ou fost formulate
amendamente ssu propuneri de modificore o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
menfionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezboterilor gi voturile exprimote, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. @) cu trimitere la art. 98 din Legea nr. 275/2007, republicotd, cu
modificdrile pi completdrile ulterioare, Comisia economico-financiard gi ogriculturd
ovizeazd favorabit cu un numdr de h voturi PENTRU, proiectul de hotdrdre privind
validarea Dispoziliei PreSedintelui Consiliului Judeleon lalomila nr. 292 din 03.72.2014
privind majorarea bugetului propriu al jude.tului lolomila cu sume defalcote din taxa pe
valooreo addugotd pentru finanfarea unor cheltuieli ale unitdlii de invd;dmdnt special de
stat finontotd din bugetul propriu al judelului gi oprobarea rectificdrii bugetului generol al
judelului lalomifa, pe anul 20L4 gi propune consiliului judelean adoptarea luiin forma gi
conlinutul prezentate spre dezbatereo comisiei.
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