
coNst uuL tu DETEAN LALOM tTA
Comisia pentru muncd, sdndtate,
dsistenld sociold gi familie

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind validored Dispoziliei Pregedintelui Consiliului Judelean

Ialomila nr. 292 din 03.72.2074 privind majordrea bugetului propriu al judelului
Ialomila cu sume defalcate din tdxa pe valoarea addugatd pentru finanlarea unor
cheltuieli ale unitdlii de invdgdmdnt special de stdt finanlatd din bugetul propriu al

judelului gi aprobarea rectificdrii bugetului general al judelului lalomifa, pe anul 2074

Comisia pentru muncd, sdndtate, osisten.td sociald gi familie intrunitd in geQipld
tegot constituitd in data de 09,L2.2074,ora 7000 fiind prezenfi un numdr de -f* -
consilieri judefeni, membri oi comisiei, a luot in disculie proiectul de hotdrdre privind
validorea Dispoziliei Pregedintelui Consiliului Judeteon lalomilo nr. 292 din 03.12.2014
privind majorareo bugetului propriu ol judefului lalomilo cu sume defolcate din taxa pe
valoarea addugatd pentru finanlareo unor cheltuieli ale unitdfii de invd.tdmdnt special de
stat finanlatd din bugetul propriu al judelului gi aproboreo rectificdrii bugetului general al
jude.tului lalomifo, pe onul 2014.

in urma qnolizei reolizote gi a dezbqterilor ce ou ovut loc, astfel cum au fost
consemnote in procesul - verbal de gedinfd, s-a hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condiliile de legolitate 5i oportunitate gi de asemeneo, nu ou fost formulate
omendomente sau propuneri de modificare o continutului proiectului de hotdrdre sus-
mentionat.

Avlnd in vedere rezultatul dezboterilor 5i voturile exprimote, in temeiul prevederilor
art. 54 alin. (4) cu trimitere la ort. 98 din Legea nr. 21-5/2007, republicatd, cu modificdrile
gi completdrile ulterioore, Comisio pe@,ru muncd, sdndtate, asistenld sociqld gi familiei
avizeazd fovorobil cu un numdr de ;l_ voturi PENTRU, proiectul de hotdrdre privind
volidorea Dispoziliei PreSedintelui Consiliului Judelean lalomila nr. 292 din 03.12.2074
privind mojorarea bugetului propriu al jude,tului lalomila cu sume defalcote din taxa pe
valooreo addugatd pentru finanlareo unor cheltuieli ale unitdlii de invdldmdnt special de
statfinanlotd din bugetul propriu oljude.tului gi oprobarea rectificdrii bugetului general al
judelului lalomi.ta, pe anul 2014 5i propune consiliului judeleon odoptarea lui informa gi
conlinutul prezentate spre dezbatereo comisiei.
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