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HOTIRANC
privind rec*ifuorea bugetului general al iudelului lalomfu, pe anul2OW

Consiliul Jude/eon lolomitq
Avdnd in vedere:
- Expunereo de motive nr. 5767 din 16.07.2014 a Pregedint'elui Consiliului Judelean

lalomifo,
Exomindnd:
- Raportulcomun nr. 5807 din 17.07.2014 al DireQiei Buget Finanle;i Direcliei lnvestiliigi

Seruicii Publice'
- Roportul nr.- din -.2014 al Comisiei pentru mrJncd, sdndfatq osisten/o

sociald;i familie'
- Roportul nr. - din -.2014 ol Comisiei iuridicq de disciplind, drepturi

ob / ig oli i ; i in comp o tib i litali;
- Roportulnr._ din-.2014 ol Comisiei economico-finonciare ;i ogriculturQ
- Raportul nr. - din -.2014 ol Comisiei pentru involomdnt culfurd, culte,

tineref, colaborarea cu societateo civilo gi relo/ii erterne;
- Raportul nr. din _.2014 al Comisiei de urbonism, omenoioreo

teritoriului dezvoltore regionold, proteclio mediului gi turism,
in conformifote cu ;
- prevederile ort 9l olin. (ll ht bl, olin.(S| |rt. ol 9i ort. 104 alin. (il lit. c), olin.l4l |rt. bl din

Legeo odministra/iei publice locale nr. 215/2001, republicotd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioore;

- prevederile ort. 19 alin.l2) din legeo nr. 273/2006 pivind frnonlele publice locale, cu
modificarile ;i completdrile ulterioore;

- prevederile Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru oprobareo
Normelor metodologice privind execulio bugetelor de venituri ;i cheltuieli ole institu/iilor
publice outonome, institu/iilor publice frnanlate integrol sau parlial din veniluri proprii gi
octlvitalilor finonlote integrol din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor internq
bugetelor creditelor externe bugetelor fondurilor exlerne neromburcobile, bugetelor fondului
de risc ;i bugetelor priuind oclivitateo de privotizarg gestionote de instituliile publice
indiferent de modalitateo de orgonizare gi finanlare a ocesforq cu modificorile gicompletarile
ulterioare;

- prevederile legii nr. 356/2013 priuind bugeful de stot pe onul 20t4;
- prevederile Hotdrdrii ConsiliuluiJude/eon lalomi.to nr. lB/07.02.2014 privind adoptoreo

bugetului general al iude/ului lolomifu pe anul 2014, cu modificdrile gi completorile
ulterioore;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Judelean lolomi/a nr. 28/28.03.2014 privind
oproboreo bugetului imprumutului intern oliudelului lalomito, pe onul2014;

h temeiul art 97 alin. il din tegeo odministraliei publice locale nr2l5/2001,
republicotd, cu modifrcdrile gi completdrile ulterioare,



HorlRlgre,

Art I Se oprobd rectificarea bugefului propriu ol iudelului lalomito pe onul 2014, pe
copitole subcapitole, ffiluri orticolq alineate;i seQiuni, lo veniluri in sumd de 110.189,00 mii
lei lo cheltuieli fn sumd de 114.62500 mii lei cu un deficrt de 4.436,00 mii lei potrivit pct I din
anexo care foce porte infegrantd din prezento hotdrdre.

M. 2 Se aprobd reclificoreo bugetului institu/iilor publice subordonate Consiliului
Jude/eon lalomilq finan/ote din venituriproprii gi subven/ii din bugetul local, pe anul 2014, pe
coprtole subcopitole ffiluri, articole olineote ;i seQiuni fn sumd totald de 10.930,00 mii lei
potriuit pct ll din onsyo core foce parte integrontd din prezento hotdrdre.

Art. g Se aprobo bugetul octivitalilor finonlate integrol din venituri proprii of instrfu/iilor
publice subordonate Consiliului Judeleon lolomilq pe onul 2014, pe capitolq subcaprtole,
fitluri orticole, olineate gi se$iuni, in sumd totola de 1.467,00 mii lei potiuit pct. lll din onexo
care foce porte integrantd din prezento hotdrdre.

Art. 4 5e aprobd rectificorea bugetului fmprumutului intern oliude/ului lolomitq pe anul
2014. pe copitolq subcopitole ffiluri arlicole, olineate gi seQiuni, in sumd fotolo de 17.000,00
mii lei potrivit pct lV din onexo core face porte integrontd din prezento hotdrdre.

Art. 5 lnfluenlele prevdzute la ort I gi 2 sunt detaliote in onexa core face porte
integrantd din prezento hotdrdre.

Art 6 5e fmputernice;te Direclio Buget Finonle din cadrul oparotului de specialitote al
Consiliului Judeleon lalomrla so introducd modificdrile ;i completdrile fn structuro bugetului
iude/ului lalomitq sintezo programelo4 programul de investi/ii publice gi in bugetul generol
consolidat pe anul 2014.

Art. 7 Prevederile prezentei hotdrdri vor fi oduse lo fndeplinire de cdtre direQiile din
cadrul oparatului de speciolitote al Consiliului Judeleon talomito gi institu/iile subordonotq
punereo in oplicare frind asiguratd de Pregedintele ConsiliuluiJudeleon nbhrfa.

Art. I Prezento hotdrdre deuine obhgatorie gi produce efecte de lo doto aducerii lo
cunogtinld publico.

Art 9 Prin griia DireQiei Coordonare Orgonizarq prezento hotdrdre vo fi comunicotd
direQiilor de speciolitote implicote ;i institu/iibr subordonate Consiliului Jude/eon lolomilq
urmdnd a fi publicota pe srte-ulConsiliuluiJudeleon lolomita.
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