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EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotirfire privind

rectificarea bugetului general

al

comunei

Comandiu , judeful Covasna

Prirnarul comunei Comanddu, judelul Covasna,
Avdnd in vedere cd in venitul bugetului local gi la bugetul local ,
anuale avem depdgiri, e necesar rectificarea bugetului general

al

fald de planificdriile

comunei Comand6u . jude{ul

Covasna dupa cum urmeazd:

Venitul bugetului local s-a majorat cu suma de70.92 mii Iei care va fii cuprins ca cheltuield la
urmdtoarele capitole:

- Capitolul 51.02 autoritdli publice gi actiuni externe 29.31 mii lei.
- Capitolul 61.02 ordine publicd qi siguran{d naJionald 8.5 mii lei.
- Capitolul 65.02 invSlamAnt, la cheltuieli materiale I 1.00 mii lei, la cheltuieli personal
suma de 9.10 mii lei.

- Capitolul 67.02 cultur6,recreere gi religie suma de 0.50 mii lei.
- Capitolul 68.02 asistenla socialS suma de 3.49 mii lei.

- Capitolul 70.02 iluminat public suma de 4.50 mii lei.
- Capitolul 84.02 transporturi33.T2 mmi lei.
Rog Consiliul local ca

in urma analizei

proiectului de hotdrdre cu anexa prevdzutd,

delibereze asupra subiectului dezbdtut in cadrul gedin{ei ordinare din data de 07 noiembrie 2016.

6os
Primar
Kocsis

t;

):€PRIMAR'
(1

'o
E

.P,

l:1
"...n.u,'>*'"

sd

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAI]

Ini{iafoft

:''

"'

"'u'*''

Pri6ar, ;
i$ PFib{flR
,"-- -\.,1. - .il
'i:,

E

Nr.

"',-r,"
HOTARAREA

NR.

*t!i>".''

I2016

privind rectficarea bugetului general al comunei Comandiu,jude{ul Covasna
Consiliul local, comuna Comanddu, judeful Covasna, intrunit in gedinla ordinard azi,07 noiembrie
2016,

Avdnd

in vedere

expunerea de motive a primarului comunei Comanddu respectiv proiectul de

hotirdre privind rectficarea bugetului general al comunei Comanddujudelul Covasna,

Ydzdnd raportul de specialitate

al

compartimentului de resort respectiv raportul comisiei

cle

cu ar1. 7l alin.(4) din Legea 27312006 privind finanlele publice locale.

clr

specialitate;

in

conformitate

modificarile gi complectarile ulterioare,

intemeiuldispoziliiloraft.36,alin.(4), lit.,,a",giar1.45.alin.(2)lit.,,a",ar1.1l5alin(1).lit..,b" din
Legea nr. 27 512001 al administraJiei publice locale,republicatf,,adoptd:

HOTARARE

Art. 1 Se aprobd rectificarea bugetului local al comunei

Comanddu conform Anexei

nr.l

care

prezintd.bugetul local ,detaliat lacheltuieli pe capitole, subcapitole gi paragrafe pe anul 2016,

Art. 2 Rectificarea Bugetului

general al comunei Comanddu a fost aprobat atat pe total cdt qi pe

sec{iunea de funclionare qi pe secliunea de dezvoltare.

Art. 3 Se aprobi programul de investilii la bugetul local;
Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insircineazd.primarul

comunei

Comanddu,.respectiv Contabilul comunei.

Comandiu, 07 noiembrie 2016

Pregedinte de gedin{i,
Derzsi Bela

Contrasem neazd secretar,
Somodi Attila
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RAPORT

asupra proiectului de

hotirire privind rectificarea bugetului general al

comunei

Comandiu,j ude{ul Covasna

in vedere proiectul de hotardre ce urmeaza a fi sllpus dezbaterii in gedinla ordinard
consiliului local din data de 07 noiembrie 2016 de asemenea, analizdnd expunerea de motive
AvAnd

a

a

primarului comunei Comanddu asupra proiectului de hotdrdre,

Avdnd

in vedere

prevederile aft. 44 din Legea administra{iei publice locale, nr. 21512001

republicati, cu modificdrile

;i

,

complectdrile ulterioare. privind necesitatea intocmirii pentru proiectele

de hotdrdre, a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al

autoritilii publice locale,
Ludnd

in

considerare ar1.71 alin.(4) din Legii nr.27312006, privind finanlele publice locale,cu

modificdrile gi complectdrile ulterioare,

Venitul bugetului local s-a majorat cu suma de 70.92 mii lei care va

fii

cuprins ca cheltuield la

urmdtoarele capitole:

Capitolul

51 .02

autoritati publice gi actiuni externe 29.31 rnii

1ei.

Capitolul 61.02 ordine publica gi siguran{d na{ionald 8.5 mii lei.

Capitolul 65.02 inv6!dm6nt, la cheltuieli materiale 11.00 mii lei, la
cheltuieli personal suma de 9.10 mii lei.

Capitolul 67.02 cultur[,recreere gi religie suma de 0.50 mii lei.
Capitolul 68.02 asistenla sociala suma de 3.49 mii lei.
Capitolul 70.02 iluminat public suma de 4.50 mii lei.
Capitolul 84.02 transporturi33.T2 mmi lei.
Consider cd proiectul de hotardre intrunegte condigiile cerute de lege astfel inaintez prezentul
raport in vederea adoptdrii de cdtre Consiliul local a unei hotdrAri asupra proiectului de hotirire susmen{ionat,in cadrul gedin{ei ordinare din data de 07 noiembrie 2016.

Compartimentul fi nanciar-contabil,
Berszan Emilia
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asupra proiectului de hotirAre

privind

rectificarea bugetului general al

comunei Comandlu , jude{ul Covasna

I

Referitor la proiectul de hotdrare respectiv explrnerea cle motive a primarului
comunei Comanddu privind rectificarea br-rgetulr-ri general :rl cornunei Comandau.
LuAnd in crlnsiderare raportul de avizare al corrpartimentului cie specialitate din
cadrul aparatulLri de specialitate al primarului comunci comancldu:

Tindncl cont de prevederile art.l9 alin.
flnanlele publice locale,

cLr

2 clin I.egea nr. 27312006

privind

modificdrile gi complectdrile ulterioare;

Avizdrn qi supunem spre dezbatere proiectLrl de hotdrAre privind

aprobarea

rectif-icdrii bugetLrlui general al conrunei Comandau. in cadrr-rl peditei ordinare clin clata de
07 noiembrie 2016.

Comisia de specialitate,
C)pra Beni .Janes""- "" ...';'" R*q;';
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asupra proiectului de

hotlrire privind

rectilicarea bugetului general al

comunei Comandiu , jude{ul Covasna

Analizind proiectul de hotdrAre gi expunerea dc rnotivc.intocmit dc primarul
comunei Comanddu respectiv raportul de avizare a compartirnentului de resorl gi raportul

comisiei de specialitate al ConsiliLrlLri local

. aslrpra

rectificarea bLrgetului general al comunei CornandaLl
AvAnd in vedere prevedcrile art.

proiectului de hotardre privind

.

l9 alin. 2 din l-egea nr.21312006

privin<l

finantele publice locale . cr-r modiflcarile 5i corrplcctdlilc ultcrioar-e;

inbaza prevederilor art. I l7 lit. adin Legca adnrinistratiei pLrblice locale
21512001. republicatd

cr"r

nr.

modificarile qi cornplectdrile ulterioare. avizez, gi propLrn spre

adoptare. proiectul de hotdrAre sus-mentionat. in cadrr-rl gedirrtei ordinare a Consiliului
local Clornandiu din data de 07 noiernbr-ie 2016.

Sccrelanrl comunei.
Somodi Attila

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAU
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covasna
privind rectficarea bugetului general al comunei comand5u,jude(ul
Consiliul local, comuna Comanddu, judelul Covasna, intrunit

in

qedinla ordinard azi, 07 noiembrie

2016.

comanddu respectiv proiectul de hotirire
Avdnd in vedere expunerea de motive a primarului comunei
Covasna,
,rivind rectficarea bugetului general al comunei Comandf,ujudelul
respectiv raportul comisiei de specialitate;
vdzand raportul de specialitate al comparlimentului de resort
publice locale, cu modificarile qi
in conformitate cu art.7l alin.(4) din Legea 27312006 privind finanlele

complectdrile ulterioare,

lit.,,a"' art'115 alin (1),lit'',b" din
in temeiul dispoziliilor art.36,arin.(4), lit. ,,a", gi ar1. 45. alin.(2)

Le

gea nr. 21 5 I 200 1 al admini straliei publ i ce locale,republi cata,adopta:

HOTARARE

Art. 1 Se aprob6 rectificarea bugetului local al comunei

Comanddu conform Anexei

nr'l

care

subcapitole 9i paragrafe pe anul 2016'
prezintd bugetul local ,detaliat la cheltuieli pe capitole ,
a fost aprobat atit pe total c[t 9i pe
Art. 2 Rectificarea Bugetului general al comunei comandiu
secliunea de funclionare qi pe secJiunea de dezvoltare'

Art.3Seaproblprogramuldeinvestiliilabugetullocal;
insdrcineazdptimatul comunei
Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se
Comanddu,.respectiv Contabilul comunei'

Comandiu, 07 noiembrie 2016

Preqedinte de qedin{i'

"'

:ContrasemneazI secretar,
I Somodi Attila

