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Slottozia - Pia{a Revolu{iei Nr. I

HOTiRAAE
priyird wldoreo Dispoziliei Pregedhilelui Consiliului Judelean lalomfu nr. log

din 17.O4.2O14 privind moiorarea btgetului gerarul ol iudeluM lalomila gi
oproboreo rectifrcdrfi bugetuM gercral ol irudelului lalomila, pe anul2Ol4

Consiliul Judelean lolom ita,
Avdnd in vedere:
- Expunereo de motive nr. 3895 din 13.05.2014 a Pregedintelui Consiliului

Jude/ean lalomi,ta;
- Ordinul Arlinisterului Dezvoltarii Regionole gi Administra/iei Publice nr.

504/10.04.2014 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii ;i sumele alocote
oceslora penfru finan/orea Progromului Na/ional de Dezvollare Locold, pentru iude/ul
lalomi/o, pe onul 2014;

- Contractul de finan/ore nr. 2940/10.04.2014 fncheiat cu Minisferul Dezvoltdrii
Regionole ;i Administra/iei Publice pentru Programul Nalional de Dezvoltare Locald,

Exomindnd:
- Dispozitia Prepedintelui Consiliului Judelean lalomito nr. 108 din 17.04.2014

privind maiorarea bugetului general al iudelului lolomilo, pe onul 2014;
- Roportul comun nr. 3905 din 13.05.2014 al DireQiei Buget Finon/e gi al DireQiei

ln vesti;tii ;i Seruicii Publice;
- Roportul nr. 4071 din 16.05.2014 ol Comisiei pentru muncd, sdndtote asisten/d

sociald tifamilie;
- Raportul nr. 4052 din 16.05.2014 al Comisiei iuridice, de disciplina drepturi,

obligolii 5i in compatibilitdfi;
- Roportul nr. 4047 din 16.05.2014 ol Comisiei economico-frnanciare ;i

agriculturd;
- Raportul nr. 4061 din 16.05.2014 al Comisiei pentru iinvd/dmdnt culfurd, cuke,

fineref, colaborareo cu socielalea civila sirela/ii erterne;
- Raportul nr. 4065 din 16.05.2014 al Comisiei de urbonism, amenoiareo

tentoriului, dezvoltare regionald, proteQia mediului gi turism,
fn conformitote cu:
- prevederile Hotdrdrii Consiliului Jude/eon lalomita nr. 7l din 16.11.2012 priwnd

aprobarea acfivitdlilor fn core vo fi implicat Consiliul Jude/ean lolomita in
monagementul gi implemenfarea proiectului 'Achizitionarea echipamente specifice
penfru imbunatdlirea capacitd/ii gi colitdlii sisfemului de interuenlie in srtualii de
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urgen/d gi pentru acordarea asist'enlei medicole de urgenld ti d primului aiulor
colificat, in Regiunea Sud-Muntenio - etapo a ll-o' ;i a cheltuielilor iude/ului lolomila
legate de Proiecl;

- prevederile Hotardrii ConsiliuluiJudeleon lalomi/a nr. 56 din 16.07.2013 privind
aprobareo participdrii Judefului lalomilo, prin Consiliul Judelean lalomila, la
parteneriatul interiudelean ;i interegional de implementore gi finanlare o proieclului
?rogrome integrole pentru resurse umone de calrtab in mediul rural din iudelele
Tulcea 5i lolomrfo" ilin Programul Operalional Sectorial Dezolfarea Resurselor Umane
2007 -20t3;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Judelean lalomi/a nr. 18 din 07.02.2014 privind
aprobarea bugetuluigeneral al iude/ului lolomi/a, pe anul 2014;

- prevederile ort. 19 alin. (2/ gi art. 82 din legea nr. 273/2006 privind finan/ele
publice locale cu modifrcdrile gi completdrile ulferioare;

- prevederile art. 9l alin. (l/ lrt. bl o/in.(3/ |rt. al 9i art. 104 o/in.(41 lit. bl din legea
adminislra/iei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile gi completarile
ulterioare;

- prevederile legii nr. 356/2013 privind bugetulde stat pe onul2014,
fn temeiul art. 97 alin. (l/ din legea adminislraliei publice locale nr. 215/2001,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HoriRi ; re

Art. I Se valideazd Dispozi/ia Pregedintelui Consiliului Judelean lalomila nr. 108
din 17.04.2014 de moiorare a bugetului general ol iude/ului lolomi/a, pe anul 2014, cu
suma de 6.000,00 mii lei reprezenfdnd maiororeo aloca/iilor bugetare desfinote
fin an/drii Prog rom u lu i N olion a I de Denoltare I oca ld.

Art. 2 Se oprobd rectifrcarea bugetului propriu oliudelului lolomito pe anul 2014,
pe capitole, subcapitole, filuri orticole alineote gi seQiuni la venituri fn sumd de
109.584,00 mii lei. la chekuieli fn sumd de 114.020.00 mii lei cu un deficit de 4.436,00
miilei potrivit pct. ldin onexo care foce parte integranfd din prezento hotdrdre.

Art. 3 Se aprobd rectificorea bugetului instituliilor publice subordonate Consiliului
Jude/ean lalomi.tq finon/ate din venituri proprii gi subven/ii din bugeful local. pe onul
2014, pe capitole, subcopitolg ffiluri orticole olineafe 5i seiiuni in sumd totald de
17.913,00 mii lei potrivit pct. ll din onexo core foce parte integrantd din prezento hotdrdre.

Art. 4 Se aprobd utilizareo sumei de 43,00 mii lei din Fondul de rezerud bugetard
la dispozitia Consiliului Judelean lalomi/o pentru asigurareo contribuliei Consiliului
Jude/ean fil colrtob de portener in codrul proieclului Achizilionoreo echipamente
specifice pentru imbundtdlirea copocitdlii gi colitd/ii sistemului de interuenlie fn srtualii de
urgen/d gi pentru ocordarea asisten/ei medicale de urgenld gi a primului oiutor colificat,
in Regiunea Sud-rVluntenia - etopo a ll-a'.
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Art. 5 hfluen/ele prevdzule la art. I-4 sunt defaliote in anexa care face porte
integrantd din prezento hotdrdre.

Art. 6 Se imputernicegte DireQio Buget Finanle din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judelean lalomila sd introducd modificdrile ;i completdrile in structura
bugetului iude/ului lolomifo, sinfeza programelol programul de invesffi publice gi in
bugetul general consolidat, pe anul 2014.

Art. 7 Prevederile prezentei hotardri vor fr oduse la indeplinire de cdtre direcliile din
cadrul aparatului de specialitote ol Consiliului Judelean lalomita gi insfiu/iile
subordonate punereo in aplicore frind osiguratd de Pregedintele Consiliului Judelean
lalomi/o.

Art. I Prezenla hotordre deuine obligatorie gi produce efecte de lo data aducerii la
cunogtinld publica.

Art. 9 Prin griia DireQiei Coordonore Organizore, prezento hotdrdre vo fi
comunicotd direc/iilor de specialitate implicate gi instit'u/iilor subordonole Consiliului
Jude/eon lolomila, urmdnd o fi publicato pe site-ul ConsiliuluiJude/ean lalomita.
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