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Comisia pentru.invdgdmdnt, culturd, culte, tineret,
colqborare cu societatea civild gi relalii externe

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind volidared Dispoziliei Pregedintelui Consiliului

Judeledn lalomila nr.292 din 03.72.2074 privind mdjorarea bugetului propriu al
judelului lalomilo cu sume defalcote din tdxa pe valoared addugatd pentru

finanldred unor cheltuieli ale unitdlii de invdgdmdnt special de stat finanlatd
din bugetul propriu al judelului gi aprobarea rectificdrii bugetului generdl al

judelului lalomifa, pe dnul 2074

Comisio pentru invdfomdnt, culturd, culte, tineret, colaborore cu societatea civild
gi retafii externe intrunitd in gedinld legal constituitd in data de 09.72.2074,oro 1400 Tiind
prezenfi un numdr de { - consilieri judefeni, membri ai comisiei, a luot in disculie
proiectul de hotdrdre privind volidarea Dispoziliei PreSedintelui Consiliului Judelean
lolomila nr. 292 din 03.12.2014 privind mojorarea bugetului propriu al judelului
lolomila cu sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru finonfareq unor
cheltuieli ale unitdlii de invdldmdnt special de stot finonlatd din bugetul propriu al
judelului gi aprobarea rectificdrii bugetului general aljudelului lalomifo, pe snul 2074.

in urma analizei realizate gi a dezbaterilor ce ou avut loc, astfel cum au fost
corisemnate in procesul - verbal de gedinfd, s-a hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condiliile de legolitote gi oportunitate gi de ssemeneo, nu au fost formulate
amendamente sau propuneri de modificore a confinutului proiectului de hotdrdre sus-
mentionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezboterilor gi voturile exprimote, in temeiul
prevederilor ort. 54 olin. @) cu trimitere la art. 98 din Legea nr. 215/2007, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioore, Comisia pentru invdgdmdnt, culturd, culte,
tinere!, colaborare cu societotea civild gi relo.tii externe ovizeazd favorabil cu un numdr
de i voturi PENTRU, proiectul de hotdrdre privind volidorea Dispoziliei Pregedintelui
Cons'rtiului Judelean tolomilo nr. 292 din 03.72.2014 privind majorareo bugetutui propriu
al judelului lalomila cu sume defalcate din taxa pe valooreo addugatd pentru finanlorea
unor cheltuieli ole unitd.tii de invdydmdnt special de stat finantatd din bugetul propriu ol
judelului Si aprobarea rectificdrii bugetului general oljudelului lalomifa, pe anul 2074 gi
propune consiliului judelean odoptarea lui in formo gi conlinutul prezentate spre
dezbaterea comisiei
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