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asupra Proiectului de hotdrd.re privind rectificarea bugetului general

pe anul 2OI7

in

vedere Raportul de avizare a
compartimentului de resort, si Raportul comisiei de specialitate a
consiliului privind rectificarea bugetului local pe anul 2OL7 conform
AvAnd

anexei

.

LuAnd in considerare necesitatea rectificS.rii
bugetului general pentru acoperirea cheltuielii de personal, cheltuielii
material si cheltuielii de investitii in cadrul Comunei Comandau
Ydz€nd prevederile art. 19 alin. 2 din Legea
nr. 27 3 I 2006 lege privind finanlele publice locale .
Rog consiliul local ca in cadrul sedintei
ordinara din data de 24 noiembrie 2OI7 sa adopte hotS"rAri in
acest sens.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul comunei Comanddu,

Ludnd

in considerare Actul de punere in

valoare 1309 din data

de

11.09.2017 transmis

de cdtre Ocolul Silvic Privat Zagon

Av6nd

in

vedere Legea nr.4612008

- Codul Silvic , modificatd gi completatd prin Legea

a H.G. nr.71512017 privind Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publica a Legii nr.5212003 privind transparenla decizionalS in
l33l10l5,

administralia publ ic6.
Rog Consiliul local ca in cadrul gedinlei ordinare din data de

24

noiembrie 2017 sa

delibereze asupra proiectului de hotdrAre in cauzd.
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nr.tel/fax

0267 -

353105
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea HCL nr. 5312017 privind acordul pentru executarea lucririi
,) Construire clidire noui pentru $coala Gimnaziali cu clasele I - VIII HORN
DAVID comuna Comandiu , judeful Covasna .
Primarul comunei Comanddu, judelul Covasna

Av6nd

in

,

vedere prevederile Ordonanlei de urgenld

a Guvernului

aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare Locald , republi catd

completdrile ulterioare

nr.281201 3 pentru

cu modificdrile

si

;

Ordinul MDRAp nr.185 Il20I3 pentru punera in aplicare a prevederilor Ordonanlei
de urgenld a Guvernului nr.2812013 pentru aprobarea Programului nalional de
dezvoltare . republi catd cu modificdrile Ei completdrile ulterioare

Av6nd in vedere prevederile art.10 alin.(5) care prevede cd ,, Pentnt
tn lista . .. tn uederea tncheierti contractelor
obiectiuele d"e inuestilii noi cuprinse
antare multianllqle, beneficiarii transmit Ministerului Dezuottd'ni
de
neqtionale si eaiinistratiei Publice documentatiile tehnico-economice a'le
.ttitii, tntocmite la faza de proiecta-re, studiu de
interuen{ii, aprobate tn
f"""bl6t t"/ d"""^.inta{ie de auizare a lucrdrilor de
jude{ean
de aprobare a
condi{iile tegii prin hotarari ale consiliului local/
indicatorilor tettnico-economici, Ltotdrari ale consiliutui tocal/ judefean de
asigurare a. finanlarii pentnt categoriite d.e cheltuieti care nu se finanfeazd- de
b \ugetul d"e stat pri; Program preud.zute la art. B atin. (3), inso{ite de deui-zul
actuatiza{, d"efalcat pe categoni d"e lucrdn gl categorii de cheltuieli,
g"n"iol
-certificatul
de urbanism tnsotit de auizele si acordurile stabilite Prin acesta
dupd caz.

p.in Hotdrdrea Consiliului Local al

comunei Comanddu

nr .23110.03 .2017

a

fost

aprobat Sudilul de fezabilitate Ei principalelor indicatori tehnico - economici pentru
investilia ,, Construire clddire noud pentru $coala Gimnaziald cu clasele I - VIII

HORN DAVID comuna Comandau , judelul Covasna

,,

/

cu condilia , cd
de finanlare cu Ministerul

Propunem aprobarea executdrii lucrdrilor aferente documentaliei

lucrdrile

vor fi

executate dupa semnara contractului

Dezvoltirii Regionale Administraliei Publice gi Fondurilor Europene pentru obiectivul
,, Construire clddire noud pentru $coala Gtmnaziald

DAVID comuna Comanddu , judepl

cu

clasele

I - VIII

HORN

Covasna ,,

in cadrul Eedinlei ordinare din 24 noiembrie
asupra proiectului de hotirdre in cauzd.

Rog consiliul local ca
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Comandau

pentru anul

20L7

in conformitate cu prevederile art.23 alin. (2) lit. ,,b" din Legea nr.

188/1999,

privind Statutul funclionarilor publici, republicati, cu modificdrile ulterioare, Planul
du o..rpare a funcliilor publice, se elabore azd. anual, de cdtre primar, prin aparatul
de specialitate, pentru autoritdlile si instituliile publice din administalia locald.
Potrivit aliniatului (4) al aceluiagi articol, pentru autoritdlile si instituliile
publice din administralia publicd locald, planul de ocupare a funcliilor publice se
aprobd prin hotdrAre a consiliului local.
Precizdm cd potirivit art. 57, art.65 si art.70 alin (3) din Legea nr. 188/1999,
republicatd, cu modificdrile ulterioare, recrutarea in vederea intrdrii in corpul
funcgionarilor publici, examenul de promovare in grad gi concursul pentru
promovare rapid,d, se reahzeazd,in limita funcliilor publice rezervate acestor scopuri
in planul de ocupare a funcliilor publice.
Conform Ordinului Preqedintelui Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici
nr. 766012006 privind aprobarea Instrucliunilor pentru elaborarea Planului de
ocupare a funcliilor publice, actele administrative de ocupare a funcliilor publice
prin alte modalitdli decAt ceie propuse gi aprobate prin Planul de ocupare a funcliilor
publice, sunt nule de drept.
Modalitdlile de ocupare a funcliilor publice devin obligatorii dupd aprobarea lor
prin hotdrAre de consiliu local. Prin exceplie autoritdlile publice locale pot modifica
semestrial modalitdlile de ocupare a funcliilor publice cu respectarea prevederilor
art.23 din Legea nr. L881L999 priuind Statutul funclionarilor publici, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.
AvAnd in vedere Anexa nr. 7 privind planul de ocupare a funcliilor publice
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Comanddu pentru anul 2017
precizdm urmdtoarele:
structura organizatoricd a instituliei a fost aprobatd prin HotdrArea
Consiliului Local al comunei Comandiu nr.712077, modificatd prin H.C.L.
nr .\912017;

la data prezentei numdrul maxim de funclii publice aprobate este de trei din
care unu este funclie publicd de conducere (secretar al comunei) gi doud sunt functii

t,

I

iut

publice de execulie;
din cele trei funclii publice aprobate doui

funclii sunt ocupate

gi unu funclie

este vacantd;

funcfia publicd vacantd este propus a fi ocupat prin recrutare. in conformitate
cu prevederile H.G. nr.6L112008 priuind dezaoltarea carierei funclionarilor publici, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare dacd legile in vigoare vor permite gi dacd vor
exista fonduri pentru bugetarea acestora;
Proiectul Planului de ocupare a funcliilor publice se inainteazd Agenliei
Nalionale a Funclionarilor Publici care in cazul in care constatd neregularitdli in
structura acestora notificd autoritdliile despre modificdrile care se impun. Aprobarea
planului se va face cu respectarea observaliilor gi propunerilor Agenfiei, in caz
contrar Agenlia nu acor dd avrzul necesar punerii in aplicare a Planului de ocupare.
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