ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA COMUNEI

coMANDAU

20L

EXPUNERE DE MOTIVE
asupra Proiectului de hotd.rAre privind aprobarea utilizdrii excedentului anilor
precedenli

Avand in

.

vedere Raportul de avizate

a

compartimentului de resort, Raportul prezentat de D-na consilier contabil Berszan
Emilia,privind necesitatea utilizdrii unor sume din excedentul arrilor precedenji :

Lu6nd in considerare necesitatea utilizdrii unor sumre
precedenli
din excedentul aniior
in cadrul Comunei Comandau in suma de 20.000
lei pentru acoperirea unor goluri temporae de casd. la secliunea de functionare
VazAnd prevederiile art.36 alin. (a) tt. a din Legea nr.2l5l2ool, privind
administralia publicd loca-ld,republicat5., adoptd urmdtoarele:
Rog consiliul local ca in cadrul sedintei
extraordinara din data de 08 ianuarie 2018 sa adopte hotdrdri in
acest sens.

PRIMAR
---Kocsis Bela
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA COMUNEI

COMANDAU

EXPUNERE DE MOTIVE
asupra Proiectului de hotS"rAre privind acoperirea definitiva din excedentul
bugetului local al anilor preceden{i a deficitului secliunii de demoltare pe anul 2OI7

AvAnd in

vedere Raportul de avlzare

a

compartimentului de resort, Raportul prezenta| de D-na consilier contabil Berszan
Emilia,privind necesitatea acoperirea definitivd din excedentul bugetului local al
anilor precedenli a deficitului secliunii de dezvoltare pe anul 2017:
Lu6nd in considerare necesitatea acoperirea definitivd. din
excedentul bugetului local al anilor precedenli a deficitului secliunii de dezvoltare pe
anuI2OlT in cadrul Comunei Comandau in suma de 67054,57 lei.
YazSnd prevederiile art.36 a1in. (a) tt. a din Legea nr. 2I5l2OO1, privind
administrafia pubiicS. localS.,republicat5, adoptd. urmdtoarele:
Rog consiliul local ca in cadrul sedintei
extraordinara din data de 0B ianuarie 2018 sa adopte hotS.rAri in
acest sens.

PRIMAR
Kocsis Bela
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EXPUNERE DE MOTIVE
===========================

asupra proiectului de hotirf,re privind aprobarea organizirii structurii
re{elei gcolare in comuna comandru pentru anul gcolar 2018-2019

Primarul comunei Comanddu, judelul Covasna '
din 15 11'20i7;
AvAnd in vedere adresa Inspectoratului $colar Judetean nr'9306

princareseaducelacunostiin{dcd,releauagcolardaunitd}ilordeinvd!6m6ntpreuniversitardestat
in caz,l|
gi particular se otgarizeazd de autdritalile administraliei publice locale respectiv,
judeleand , cu avizul conform
invdl[mdntului preuniversitar de stat special de administralia publicS
nalionale
al inspectoratului qcolar , in conformitate cu art lg qi art 20 din Legea educaliei
nr.1/201

1 .

pentru releaua gcolard
consiliul de administrare al inspectoratului gcolar acord5 aviz conform
Comanddu'
care va funcliona in anul gcolar 2018-2019 in localitatea

Av6ndinvederefaptulcds.aoblinutavizulconfotm,consiliullocaltrebuiesdaprobe
acestuia Ia Inspectoratul $colar Judelean
func{ionarea relelei gcolare prin emiterea H.C.L. 9i transmiterea
relelei gcolare.
covasna in vederea emiterii deciziei aferente organizdrii

structurii

PropuncainumadezbaterilorConsiliuluilocal,sdfieluatdohotdrsreinvedereaorganizdrii
de hotdrAre' in cadrul ;edinlei
relelei qcolare prevdzutd in Anexa ce face parle din proiectul

extraordinare din data 08.01.201 8.

Primar,
Kocsis Bela
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- PRIMAR Nr. 2854108.12.2017
EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hot[rAre

privind aprobarea achizi{ionirii unor servicii juridice'

Primarul comunei Comanddu, judelul Covasna

,

prezentul proiect de hotdrdre afost iniliat pe bazaurmdtoarelor temeiuri

juridice

A) prevederile art.I alin. (1), (2) $i (3) din Legea
publica locald,potrivit cdrora
11;

nr.21512001 privind administralia

:

Unititile administrativ-teritoriale sunt rrersoane iuridice de drept

public, cu capacitate iuridici deplinl si patrimoniu DroDriu.Acestea
subiecte

sunt

juridice de drept fiscal,titulare ale codului de inregistrare fiscala 9i ale

conturilor deschise la unit[{ile teritoriale de trezorerie,precum qi la unitalile
bancare.Unitaflle administrativ-teritoriale sunt titulare

ale drepturilor

obligaliilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor

9i

care

aparlin domeniului public gi privat in care acestea sunt parte, precum 9i din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in condiliile legii.
12;

in iustitie.unititile

administrativ-teritoriale sunt reDrezentat du

caz.de primar sau de preqedintele consiliului judelean'

(3) primarul, respectiv pregedintele consiliului judelean, poate imputernici o
ersoani cu studii superioare iuridice de lungi duratd din cadrul

aparatului de specialitate al primarului. respectiv al consiliului judelean, W
un avocat gnre si reprezinte interesele unititii administrativ-

rt.

teritoriale.precum

$i ale autorititilor

administratiei

ublice locale

respective, in iustitie."

B) prevederile art.1 alin. (2) lit. ,,b"din O.U.G. nr.2612012 privind unele mdsuri

de

reducere a cheltuielilor publice gi intlrirea disciplinei financiare gi de modificare 9i
completare a unor acte normative, potrivit cdrora:

,,(2\ b)consiliilor locale, consiliilor judefene sau Consiliului General al
Municipiului Bucuregti, dupa sa2, pentru autoritatile si institutiile publice ale
administratiei publice locale."
Situalia care impune achizilionarea unui astfel de servicii a survenit ca urmare

a recursului declarat de Societatea IFCOR S.A. impotriva sentinlei civile

nr.990 din

3l .10.2017 pronunlatd de Tribunalul Covasna

Fala de cele menlionate mai slrs ,in temeiul Legii nr.21512001 ,privind administra\ra
publica local6,republicat d, prezint spre dezbatere qi aprobare proiectul de hotdrAre privind
achizilio narea unor servicii juridice pentru apdrarea intereselor

Teritoriale

Comanddu

,

Unitalii

Administrativ

in justifie.

Primar,
Kocsis Bela
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