
coNsrLtuL tu DETEAN TALOM|TA
Comisia economico - financiard
gi agriculturo

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind completarea Hotdrdrii Consiliului tudelean

lalomila nr. 55 din 76.07.2073 de aprobarea pdrtieipdrii tudelului lalomifa, prin
Consiliul tudelean lolomifa,la pdrteneriqtul interjudelean gi interregional de

implementare gi finanlare a proiectului,,Progrdme integrdte pentru resurse umane de
calitate in mediul rural din judelele Tulcea gi lalomifo', din Progrdmul Operalional

Sectorial Dezvoltareo Resurselor Umdne 2007 -2013

Comisia economico-finonciard gi agricultura intrunitd in gedinla legal constituitd in
data de 17.06.2014, oro 0900,Qiind prezenfi un numdr de 6 - consilieri judefeni, membri
ai comisiei, o luat in disculie proiectul de hotdrdre privind completorea Hotdrdrii
Consiliului Judefean lalomi.ta nr.55 din 76.07.2013 de oproborea participdrii Judelului
lolomifo, prin Consiliul ludelean lolomifa, la porteneriotul interjudelean gi interregional
de implementare gi finon.tare o proiectului ,,Progrome integrate pentru resurse umane de
calitate in mediul rural din jude,tele Tulcea gi lolomifa", din Programul Operoyional
Sectorial Dezvoltareo Resurselor Umane 2007 -2013"

in urma onalizei realizate gi o dezboterilor ce au avut loc, ostfel cum au fost
consemnote in procesul - verbal de gedinfd, s-o hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condiliile de legolitate gi oportunitate gi de asemeneo, nu au fost formulate
amendamente sau propuneri de modificore o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
mentionot.

Avdnd in vedere rezultatul dezbaterilor gi voturile exprimate, in temeiul
prevederilor ort. 54 alin. ft) cu trimitere la ort. 98 din Legea nr. 215/2001, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, Comisia economico-financiard gi ogriculturd
avizeazd favorabil cu un numdr de (, voturi PENTRIJ, proiectul de privind completareo
Hotdrdrii Consiliului ludefean lalomilo nr. 56 din 16.07.2013 de oproborea porticipdrii
Judelului lalomifo, prin Consiliul ludelean lalomifo, la porteneriatul interjudelean gi
interregionql de implementore gi finanlare a proiectului ,,Progrome integrate pentru
resurse umone de calitate in mediul rurol din judelele Tulcea gi lalomifa', din Programul
Operalional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2073 gi propune consiliului
jude.tean adoptorea lui in forma 5i conlinutul prezentate spre dezbaterea comisiei,
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