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ROMANIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAU

PROCES -VERBAL
al Sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Comandlu
26 octombrie 2017

ConvocareaqedinteiafostfEcutldecdtreprimarulcomueiComandauprinDispoziJianr.
23012017.

$edinlaConsiliuluiLocalsedesfEgoardlegalintrunit[fiindindeplinitncerinlaprevazuta

laart.40alin'ldinlegeaadministralieipublicelocale'astfel'dincei9consilieri'sunt
Bagoly Csaba' Forizs
prezenfi 9, dupd cum urmeaz6: Andras Attila Zsolt' Bagoly Attila '
Nemethi Gyula'
Annamaria, Derzsi Bela, Kadar Kato, Opra Beni Janos' Szabo Tibor'

ParticipalagedintaextraordinarlaConsiliuluilocal,domnulKocsisBela,primarul
comunei qi d-na contabila Berszan Emilia'

in
ordinare

incheiat
continuare, pregedintele de gedinld prezintd procesul-verbal

din

data

de

l2

octombrie

in

urma qedinlei

2017,

consilierii in vederea
Dup6 prezentarea procesului-verbal, preqedintele de gedinp consultd
propuneri pe marginea celor prezentate'
exprimdrii de c6tre acegtia a unor observa{ii, obiecliuni sau
prezenli la $edinta extraordinara'
Nefiind, in unanimitate de voturi, se aproba de c[tre toli consilierii

procesul-verbalincheiatindatade|2octombrie20|T,inurmagedinleiordinareaConsiliului
Iocal al comunei Comandiu.
pentru a prezenta Proiectul Ordinii de zi'
Pregedintele de gedinld d6 cuvantul domnului primar

Este douS

(2)

proiecte de hotarari pe ordinea de zi astfel:

1. Proiect de hotlrAre

Privind

rectificarea bugetului

general al

comunei

Comandiu

)

Proiect de

hotlrare privind

completarea

Hotirffrii cu

nr.4812017 aProbarea

qi a lemnului
cantiti{ii ;i pre{ului a lemnului de foc citre populatie
forestier al
pentru persoane juridice din partida 1309 din fondul

Comandlu
3.

Diverse

de lucru
comunei

Dupi prezentarea proiectului Ordinii de zi, pregedintele de gedin!6 inviti consilierii la exprimat
obiec{iunilor sau observatiilor in legdturi cu proiectul prezentat:
Nimeni nu are obiectriuni , observalii cu cele prezentate, astfel se aprobd de cdtre toli consilierii
cu unanimitate de voturi 2017 ORDINEA DE ZI , a$a cum a fost ardtata mai sus.

in

continuare D-na Berszan Emilia prezinti proiectul de hotarare privind rectifiacrea bugetului

general al comunei Comanddu'

Toli consilieii sunt de acord cu prevederile proiectului de hotirdre , astfel se adoptl
HOTARAREA NR.55/2017

in

continuare

Kocsis Bela prezintl proiectul de hot[r6re privind modificarea

Dl.

9i

completarea a Hotararii nr.48119.09.2017 privind scoaterea la vdnzare pentru populalie
a lemnului de foc a lemnului de lucru pentfu persoane juridice din partida 1309 din

ai

fondul forestier al comunei Comandlu

prin eliminarea sintagmei ,, asupra proiectului
prin corectarea anului adoptirii din gregit ',2016" in corect ',2o17,'

Modificarea titlului hotirdrii
hotdrdre',, respectiv

in

cauzd

de

nr.6l7 /201
completarea formula introductiva a HCL nr.48119.09.2017 cu prevederile Hotlrarii
proprieta
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier

public6

.

Comunicareaactuldepunereinvaloarecunr.CV....'...25671|50,pentruvalorificarea
materialului lemnos din partida 1309 din I 1'09 2017'
Toli consilieii sunt de acord cu prevederile proiectului de hotSrdre , astfel se adop6
HOTARAREA NR. 56/2017
La punctul DIVERSE care nu functioneazd
Domnul primar Kocsis Bela propune spre analizS situalia pdrtiei de schii ,
intrat in faliment ,
de 5 ani . Firma care are in proprietate clidirea qi cablul de tracliune a
propriet[1ile

lui fiind

scoase

la vdnzarc.

Consiliulpropunecaimobiluls[fiecumpdrat;ipdrlias6fiepus6infuncliunedeprimdrie.
'inceperea procedurii de achiziJionare a imobilului'
consiliul mandateaz| pe domnul primar cu
tuturor participarea la
Alte probleme nefiind, preqedintele de gedinli inchide gedinla mullumindu-le
sedinta din data

26 octombrie

Preqedinte de gedin{i'

Nemethi Gyula

2017.

