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RAPORT
Ia proiectulde hotdrdre privind validdrea Dispoziliei Pregedintelui Consitiului

tudelean lalomila nr. 292 din 03.72.2074 privind majorarea bugetului propriu ol
iudelului lolomila cu sume defdlcate din tdxa pe valoarea addugatd pentru

finanloreq unor cheltuieli ale unitdlii de invdgdmdnt special de stat finanlatd din
bugetul propriu al iudelului gi dprobarea rectificdrii bugetului generat atjudelului

ldlomifa, pe anul 2014

Comisio iuridicd, de disciplind, drepturi, obligafii gi incompatibilitdli
intrunitd in pdin.td legal constituitd in dato de 09.12.2074,ora1300 yiind prezenli un
numdr de 2 - consilieri iudefeni, membri oi comisiei, a luot in disculie proiectul de
hotdrdre prnna validarea Dispoziliei Pregedintelui Consitiutui ludelean lalomifa nr.
292 din 03.12.2014 privind moiorareo bugetului propriu at judelului talomito cu sume
defalcate din taxo pe voloareo addugotd pentru finanlorea unor chettuieli ate unitdfii
de inv1ldmdnt speciol de stat finanlatd din bugetul propriu at judelutui 5i aprobarea
rectificdrii bugetului general aljudelului ralomita, pe anul 2014.

in urma analizei realizate gi a dezbaterilor ce ou ovut loc, astfel cum ou fost
consemnqte in procesul - verbal de gedinfd, s-q hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intruneSte condiliile de legalitate gi oportunitote gi de asemeneo, nu au fost formulate
omendamente sau propuneri de modificare o conlinutului proiectului de hotd16re sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezboterilor gi voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. P) cu trimitere la ort. 98 din Legea nr. 275/2007, republicatd,
cu modificdrile 5i completdrile ulterioare, Comisia juridicd, de diSciplind, drepturi,
obligolii gi incompatibilitdli avizeazd favorabit cu un numdr d, L voturi pENTRu,
proiectul de hotdrdre privind validarea Dispoziliei Pregedintelui Consiliului Judetean
lalomila nr. 292 din 03.72.2014 privind mojorarea bugetului propriu at judelului
lalomifa cu sume defalcate din taxa pe voloarea oddugatd pentru finanlareo unor
cheltuieli ale unitIlii de invdldmdnt special de stat finanlotd din bugetul propriu al
iudelului 5i aproboreo rectificdrii bugetului generol atjudelului lalomifa, pe anul 2074
gi propune consiliului iudeleon adoptareo lui in forma gi conlinutul prezentote spre
dezbatereo comisiei.
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