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HorlnAar
privind modifuorea gi completoreo llotdrfirii @nsiliului Judelean lalomi,to

nr. 7 din 28.01.2014 priuind reporliarw pe btgefele locab ale
unffior adminisffiiv-leriloriob din iu@ o unor sume defalcale

din unele venituri ale bugelului e fr, pe anul20l4

Co n sili u I J u de/e an lalo m itq
Avdnd in vedere:
- Expunerea de molive nr, 646 din 27.01.2015 a Pre.sedintelui Consiliului

Jude/eon lolomi/a;
- hotdrdrile Consiliului Jude/ean lolomi;ta nr. 7 din 28.01.2014 gi nr. 74 din

29.10.2014 privind reportizoreo pe bugetele locale ale unitdlilor administrotiv-
teritoriale din iude/ a unor sume defolcate din unele venituri ole bugetului de slaf, pe
anul 2014,

Examindnd:
- Raportul nr. 86,t 41y1 oz c,L .2015 al Direcliei Buget Finonle;
- Roportul nr. - din -.2015 ol Comisiei economico-finonciare Si

ogriculturd;
Raportul nr. - din -.2015 ol Comisiei de urbonism, omenoforeo

teritoriului dezvoltare regionald, protec/io mediului si furism;
- Roportul nr. _ din _.2015 al Comisiei iuridicede disciplind,

drepturi, obligalii gi in compatibilitafi
- Raportul nr. - din -.2015 al Comisiei muncd, sdndtate, asistenla

sociold si fomilie;
- Raportul nr. - din -.2015 al Comisiei invdfamdnt, cullurd, culte,

fineret, colaborarea cu socielolea civild;
- Adresa Administro/iei Jude/ene a Finon/elor Publice lolomilo nr. 252590 din

10.12.2014,
in conformitale cu:
- prevederile art. 9l olin.fl |rt. bl din Legeo nr. 215/2001 a administraliei publice

locale, republicafd, cu modificdrile gi completorile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finon/ele publice locolq cu modificdrile

gi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru

elobororeo octelor norm ativq republicatd,
fn temeiul art.97 olin.lll din Legeo administroliei publice locale nr.2l5/2001,

republicotS cu modificdrile gi completorile ulterioare,

ffi
I r certilical conform
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HorlRlgre'

Art l Hotordreo Consiliului Judeleon lolomila nr. 7 din 28.01.2014 privind
reportizoreo pe bugetele locale ole unitd/ilor administrotiv-teritoriole din iude/ a lrnor
sume defolcote din unele veniluri ale bugetului de staf, pe anul 2014, se modificd gi
se completeozd dupd cum urmeozd :

a. la art. 2, sumo de 8.43200 mii lei , moioratd cu influenle in sumd de
11,00 mii lei prin hotdrdrea Consiliului Judelean lolomilo 74/29.10.2014, se
suplimenteozd cu sumo de 54,00 mii lei reprezentdnd sume recolculate din cota de
18,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locole pe onul 2014 penfru
ochitarea arieratelor, suslinereo programelor de dezuoltare locold ;i pentru
suslinerea proiecfelor de infrastructurd ce necesifd cofinon/are locald. Repartilio pe
bugetele locale ole unitdlilor odministrativ-teritoriale din iude/ a sumei de 54,00 mii
leise face potrivit onexei core face porte integrontd din prezento hotdrdre.

Art.z Prezento hotdrdre devine obligatorie gi produce efecte de la dato aducerii
la cunogtinld publica.

Art3 Punereo in aplicore o dispozi/iilor prezent'ei hotordri este asigurotd de
Pre.sedintele Consiliului Judelean lolomilg prin Dirediile de speciolitote gi va fi
comunicotd prin grilo DireQiei Coordonare Orgonizare, Administro/iei Judelene o
Finonfelor Publice lalomi/o, prefectului iudelului ;i consiliilor locole vizate din iude/,
urmdnd o fi publicato pe site-ul ConsiliuluiJudeleon lalomifo.
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