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Consiliului local al comunei Comanddu

24 noiembrie 2017

a fost fbcutd de cdtre primarul comuei Comanddu prin Dispozilia

nr.

.

$edinfa Consiliului Local se desfbgoard legal intrunitd fiind indeplinitd cerinfa prevdzutd

la art. 40 alin.l din legea administra(iei publice locale, astfel,

din cei 9 consilieri, sunt

prezenfi 9, dupa cum urmeazd:
I

.

Andras Attila Zsolt.

2. Bagoly Attila

3.

,

Bagoly Csaba,

4. Forizs Annamaria"
5. Derzsi Bela,
6. Kadar Kato,
7. Opra Beni Janos,
8. Szabo Tibor,

9.

Nemethi Gyula.

Participa la gedinta ordinard a Consiliului local, domnul

:

D Kocsis Bela, primarul comunei Comanddu

F Berszan Emilia

in
ordinare

- contabila -

comuna Comanddu

continuare, pregedintele de gedinla prezintd procesul-verbal incheiat

din

data

in urma gedinlei

de 26 octombrie 2017.

Dupd prezentarea procesului-verbal, pregedintele de gedinla consultd consilierii

in vederea

exprimdrii de cdtre acegtia a unor observalii, obiecJiuni sau propuneri pe marginea celor prezentate.
Nefiind , in unanimitate de voturi, se aproba de cdtre toli consilierii prezenli procesul-verbal incheiat in
data

de

26 octombrie 2017, in urma gedinlei ordinare a Consiliului

local al comunei Comandau.

Pregedintele de gedin{a dd cuv6ntul domnului primar pentru a prezenta Proiectul Ordinii de zi.

E,ste (

4)

patru proiecte de hotarari

1. Proiect de hotirAre

pe ordinea de zi astfel:

privind rectificarea bugetului general al comunei Comandiu

,

judeful Covasna

de hotirdre privind aprobarea valorificirii materialului lemnos provenit
din pidurile proprietate publici a comunei Comandiu ;i stabilirea prefului de

2. Proiect

pornire la valorificare din partida conform anexei: pertida APV (1309 )

hotirire privind modificarea HCL nr. 5312017 privind acordul pentru
executarea lucririi ),, Construire clidire nou[ pentru $coala Gimnazial5 cu clasele

3. Proiect

de

- VIII HORN DAVID comuna Comandiu , jude{ul Covasna
4. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Planului de ocupare a funcfiilor

I

o,

publice din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comandiu pentru anul 2017
5.Diverse

zi, pregedintele de gedin{a invita consilierii la
exprimarea obiecliunilor sau observaliilor in legdturd cu proiectul prezentat:
Nimeni nu are obiecliuni , observalii cu cele prezentate , astfel se aproba de cdtre toli consilierii
Dupa prezentarea Proiectului Ordinii de

cu unanimitate de voturi ,, pentru
Punctul 1. de pe ordinea de zi

"

2017 ORDINEA DE

ZI ,

?g? cum

a fost ardtatd mai sus.

:

D-na Berszan Emilia prezinta proiectul de hotdrAre privind rectificarea bugetului general
comunei Comanddu.

To{i consilieii sunt de acord cLl prevederile proiectului de hotdrdre , astfel se adoptd

:

HOTARAREA NR.56/2017
Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Dl.

Kocsis Bela prezintd proiectul de hotarAre privind aprobarea valorificdrii

materialului lemnos provenit din pddurile proprietate publica
stabilirea prelului de pornire

la

a

comunei Comanddu ;i

valorificare din partida conform anexei: partida APV

(r309 )

Toli consilierii sunt de acord cu prevederile proiectului de hotdrAre , astfel se adoptd
HOTARAREA NR.57l2017
Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Dl.

Kocsis Bela prezintd proiectul de hotdrdre privind

nr.53l20ll

,

HotarArii

privind acordul pentru executarea lucrarii ,, Construire cladire noud pentru

$coala Gimnaziald
Covasna

modificarea

cu clasele I - Vlll HORN DAVID comuna Comanddu , judelul

,,

To{i consilieii sunt de acord cu prevederile proiectului de hotdrdre , astfel se

NR.

58I2OI7

adopta

al

Y

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

Dl.

Kocsis Bela prezintd proiectul de hotirAre privind aprobarea Planului de ocupare

funcliilor publice

din cadrul aparatului de specialitate al primarului

a

comunei Comanddu

pentru anul 2017

Tofi consilieii sunt de acord cu prevederile proiectului de hot5rAre , astfel se

adoptA

HOTARAREA NR. 58/2017
La punctul DIVERSE

-

Domnul primar Kocsis Bela prezinti
Conturi Covasna

in

12257106.10.2017,

incheiat

Decizi

a

nr.26l0l .11 .201

7

emisd de cdtre Caamera

de

Raportul de audit financiar /Procesul verbal de constatare nr.2273111.10.2017

in

urma acliunii de audit cu tema

,, Auditul financiar asupra

conturilor anuale de exercitie bugetari ale UnitAlii Administrativ Teritoriale
anul 2016, actiune realizatd la UATC Comanddu ,judeful Covasna

a

Comunei

..

pe

'

gi nici ludri de cuvAnt , pregedintele de gedin!6 inchide
qedinla mullumindu-le tuturor participarea la gedinla din data 24 noiembrie 2017

Alte probleme nefiind de discutat

Preqedinte de qedin(['

Nemethi Gyula
r i\,,J't
? i !...t
t l.j, '

t t

l

i;.r
1

