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Io proiectul de hotdrdre privind validqrea Dispoziliei Pregedintelui Consiliului tudelean

Ialomilo nr. 272 din 72.08.2074 privind majorarea bugetului propriu aljudelului
Ialomila cu'sume defalcate din toxa pe voloarea oddugatd pentru finanlarea

cheltuielilor descentrqlizate Ia niveluljudelului talomila 5i oproborea rectificdrii
bugetului general aljudelului talomifa, pe onul 2014

Comisia economico-finonciord Si ogricultura intrunitd in Sedinfa tegot constituitd in
dato de 16.09.2014, ora 0930,fliind prezenli un numdr de T - consilieri judefeni, membri
ai comisiei, q luat in disculie proiectul de hotdrdre privind volidarea Dispoziliei
PreSedintelui Consiliului Judelean lulomila nr. 2L2 din 12.08.2014 privind majorarea
bugetului propriu al judelului lalomifa cu sume defalcate din taxa pe voloarea addugotd
pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judelutui tolomifo gi oprobarea
rectificdrii bugetului general aljudelului lalomifa, pe onur 20j.4.

in urma analizei reolizote 5i a dezboterilor ce ou avut loc, astfel cum au fost
consemnote in procesul - verbal de gedinfd, s-o hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condiliile de legalitate Si oportunitate gi de osemeneo, nu au fost formulate
qmendamente sou propuneri de madificdre o con.tinutului proiectutui de hotdrdre sus-
mentionat.

Avdnd fn vedere rezultatul dezboterilor gi voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. H) cu trimitere Ia ort. 98 din Legea nr. 275/2007, republicatd, cu
modificdrile 5i completdrile ulterioare, Comisia economico-finonciord gi agriculturd
ovizeazd favorabil cu un numdr de 5 voturi ?ENTR|J, proiectul de hotdr1re privind
volidarea Dispozifiei PreSedintelui Consiliului Judelean tolomilo nr. 272 din 72.A8.2014
privind moiorarea bugetului propriu al judelului tatomifo cu sume defolcate din taxa pe
valooreo addugatd pentru finanlarea cheltuielilor descentrolizate la nivelul judefului
lalomilo gi aprobarea rectificdrii bugetului genersl al judetului lolomifa, pe onul 201-4 gi
propune consiliului iudelean adoptarea lui in forma gi conlinutul prezentqte spre
dezbatereq comisiei.
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