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RAPORT

asupra proiectului de hotirf,.re privind aprobarea

utilizdrii excedentului anilor

preceden{i

in vedere proiectul de hotd.rAre ce urrneazd. a fi supus dezbaterii in
gedinfa consiliului local din data de 0B ianuarie 2018 de asemenea, anahzdnd
expunerea de motive a primarului comunei Comandau asupra proiectului de
AvAnd

hotS.rAre,

AvAnd in vedere prevederile art. 44 din Legea administraliei publice locale, nr.

2I5

I2OOI , republicat5,, cu modific5.rile qi complectS.rile ulterioare, privind

necesitatea intocmirii pentru proiectele de hotdrAre, a raportului compartimentului
de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al

autoritdlii publice locale,

Este necesar utllizat pentru acoperirea unor goluri temporare de casd la
secliunea de funclionare a sumei de 20000 lei;

Consider c5. proiectul de hotdrAre intruneqte condiliile cerute de lege astfel

inatntez prezentul raport

in

vederea adoptd,rii de c5.tre Consiliul local

a

unei

hotd.rAri asupra proiectului de hotdrAre sus-mentionat,in cadrul Eedinfei
extraordinare din data de 0B ianuarie 2018.
Compartimentul financiar-contabil,
Berszan Emilia
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asupra proiectului de hotdrdre privind aprobarea

AvAnd in vedere proiectul de hotdrAre ce urmeazA a

din data de 08 ianuarie 2018 de

utilizirii excedentului anului

fi

2017

supus dezbaterii in qedinla consiliului local

asemenea, analizdnd expunerea

de motive a primarului comunei

Comanddu asupra proiectului de hotdrdre,
LuAnd

in considerare a*.71 alin.(4) din Legii nr. 27312006,privind finanlele publice

locale,cu

modificdrile gi complectirile ulterioare.
Este necesar

utilizat pentru acoperirea unor goluri temporare de casi la sec{iunea a sumei

de

20000 lei.

Consider cd proiectul de hotirdre intrune$te

condiliile cerute de lege astfel inaintez prezentul

raport in vederea adoptirii de cdtre Consiliul local a unei hotirari asupra proiectului de hotirdre susmenlionat,in cadrul gedinlei din data de l9 ianuarie 2017.

Viceprimar,

Opra Beni Janos
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RAPORT

asupra proiectului de hotirffre privind aprobarea

utilizirii excedentului anului

2017

Referitor la proiectul de hotdr6re respectiv expunerea de motive a primarului comunei
Comanddu privind aprobarea utiliz6rii excedentului anului 2017

Luand

in

corrsiderare raportul de avizare

al compartimentului de specialitate din cadrul

aparatului de specialitate al prirnarului comunei Comanddu;

Jinand cont de prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice
locale, cu modificarile gi complectdrile ulterioare;

Avizdm gi supunem spre dezbatere proiectul de hotdrAre privind aprobarea utilizdrii
excedentului anului 20ll

.in cadrul gedilei din data de 08 ianuarie

2018.

Comisia de specialitate,

Opra Beni Ja nos
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RAPORT

asupra proiectului de

hotirire privind acoperirea definitivi din excedentul

bugetului local al anilor preceden{i a deficltului sec{iunii de dezvoltare pe anul

20t7
a fi supus dezbaterii i:
qedinla consiliului local din data de 08 ianuarie 2018 de asemenea, anaJizdn
expunerea de motive a primarului comunei Comanddu asupra proiectului d
AvAnd

in

vedere proiectul de hotdrAre ce urmeazd

hotS.rdre.

in vedere prevederile art. 44 din Legea administraliei publice locale, nr
2I5 l2OOl , republicatd, cu modificdrile qi complectdrile ulterioare, privin,
necesitatea intocmirii pentru proiectele de hotdrAre, a raportului compartimentuft:
AvAnd

'

de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate a1 autoritd.fii publice locale,

Este necesar acoperirea definitivd din excedentul bugetului local al anilo
lei
Consider cd proiectul de hotdrdre intruneqte condifiile cerute de lege astft
inatntez prezentul raport in vederea adoptdrii de cdtre Consiliul local a unei hotdrAu
asupra proiectului de hotdrdre sus-menlionat,in cadrul qedin(ei extraordinare di:

precedenli a deficitului secliunii de dezvoltare pe anul 2Ol7 in suma de 67054.57

data de 0B ianuarie 2018.

Compartimentul financiar-contabil,
Berszan Emilia
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privind acoperirea definitivd din

asupra proiectului de hotirdre

excedentul

bugetului local al anilor preceden{i a deficitului sec{iunii de dezvoltare pe anul
2017

Avdnd in vedere proiectul de hotdrdre ce urmeazd a

din data de 08 ianuarie 2018 de

fi

supus dezbaterii in gedinta consiliului local

asemenea, analizind expunerea

de motive a primarului comunei

Comanddu asupra proiectului de hotdrdre,

Avdnd

in

republicati

vedere prevederile art.44

din

Legea administraliei

publice locale

,

nr.2l5l200l,

cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare , privind necesitatea intocmirii pentru
proiectele de hotdrdre , a rapftului compaftimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate

al autoritdtii publice
LuAnd

locale.

in considerare art.Tlalin.(4) din Legii nr.273l2006,privind finaniele publice

locale,cu

modificdrile gi complectdrile ulterioare,
Consider cd proiectul de hotdrire intrune$te condiliile cerute de lege astfel inaintez prezentul

rapo( in vederea adoptdrii de cdtre Consiliul local a unei hotdrdri asupra proiectului de hotdrdre susmenlionat,in cadrul qedinlei din data de 08 ianuarie 2018.
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asupra proiectului de hotirdre

privind acoperirea definitivi din

excedentul

bugetului local al anilor preceden{i a deficitului secfiunii de dezvoltare pe anul
2017

Avdnd in vedere proiectul de hotdrAre ce urmeaz\. a fi supus dezbaterii in qedinla consiliului local

din data de 08 ianuarie 2018 de

asemenea, analizdnd expunerea

de motive a primarului comunei

Comanddu asupra proiectului de hotdrAre,

Luind in considerare art.19 alin.(2) din Legii nr. 273l2006,privind finantele publice locale,cu
modifi cdrile $i complectArile

u

Iterioare,

Consider cd proiectul de hotdr6re intrunegte condiliile cerute de lege astfel inaintez prezentul
raport in vederea adoptirii de cdtre Consiliul local a unei hotdrdri asupra proiectului de hotdrAre susmenlionat,in cadrul gedinJei din data de 08 ianuarie 201 8.

Viceprimar,

Opra Beni
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RAPORT

asupra proiectului de

hot[rire privind aprobarea organizdrii

structurii re{elei $colare in Comuna Comand[u pentru anul 2017-2018

JinAnd cont de expunerea de motive respectiv proiectul de hotarAre elaborate de

primarului comunei Comandau

Yin|nd art. 19, art.6l din Legea nr,11201 I Legea educaliei nalionale,
ConstatAnd ca proiectul de hotar6re respect formalitalile procedural anterioare
prev6zute de legislalie. indeplinind totodata condiliile de oporlunitate gi legalitate, avizdm

proiectul de hotarare gi propunem adoptarea unei hotarari in cadrr"rl gedinlei extraordinare
din data de 08 ianuarie 2018.

Preqedinte comisie,

Kadar Kato
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RAPORT

asupra proiectului de hotirfrre privind aprobarea organizilrli

structurii re{elei qcolare in Comuna Comandiu pentru anul 2017-2018

Jindnd cont de expunerea de motive respectiv proiectul de hotar6re elaborate de
primarului comunei Comanddu

qi

adresa nr. 9306115 noiembrie 2017 transmisd

de

cdtre Inspectoratul $colar Judelean Covasna.
Ydzdnd art. 19,

art.6l din Legea

nr.11201 1 Legeaeducaliei nalionale,

Constat6nd cd proiectul de hotdrAre respect formalitalile procedural anterioare
prevdzute de legislaJie, indeplinind totodatd condiliile de oportr"rnitate gi legalitate, avizdm

proiectul de hotdrare gi propunem adoptarea unei hotdrAri in cadrul gedinlei extraordinare
din data de 08 ianuarie 201 8.
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asupra proiectului de hotirf,re privind aprobarea achizifionirii unor servicii juridice,
AvAnd in vedere proiectul de hotirdre privind aprobarea achiziliondrii unor servicii juridice,
gi al

raportului de specialitate , respectiv expunerea de motive

a

primarului comunei Comamddu,

AvAnd in vedere prevederile art.1 alin. (1), (2) qi (3) din Legea nr.2l5l200l privind administralia
publica locald.potrivil carora:

(4)

Unitltile administrativ-teritoriale sunt persoane iuridice de drept public. cu

iuridici denlini si patrimoniu pronriu.Acestea

caDacitate

sunt subiecte juridice de drept fiscal,titulare ale codului de

inregistrare fiscal6 gi ale conturilor deschise la unitAlile teritoriale de trezorerie,precum 9i la unitdlile
bancare.Unitalile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor qi obligaliilor ce decurg din contractele

privind administrarea bunurilor care apar{in domeniului public Ai privat in gare acestea sunt parte, precum

din raporturile cu alte

$1

persoane fizice saujuridice, in condiliile legii

(5) in iustitie.unit[tile administrativ-teritoriale

sunt reprezentate.dupi ca

e Drimar sau de

preqedintele consiliului j udeiean.

Primarul, respectiv pregedintele consiliului judelean, poate imputernici o rrersoani cu studii
superioare iuridice de l',ngi durati din cadrul anaratului de srrecialitate al orimarului, respectiv al

(6)

consiliului judelsan, sau un avocat care

si reprezinte

interesele

unititii administrativ-teritoriale.Drecum

i ale autoritdtilor administratiei publice locale respective, in iustitie.o'
Avdnd in vedere prevederile arl.l alin. (2) lit. ,,b"din O.U.G. nr. 2612012 privind unele mdsuri

de

reducere a cheltuielilor publice 9i intdrirea disciplinei financiare gi de modificare qi completare a unor
acte normative.

ca

potrivit cdrora:

dupd
,,(2) b)consiliilor locale. consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucureqti,
ntru autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice locale."

Rog Consiliul local ca in cadrul gedin{ei ordinare din data de 08 ianuarie 2018, sd adopte o hotdrAre

orivind subiectul sus-mentionat.
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RAPORT
asupra proiectului de hotirffre

privind aprobarea achizi{ionirii

unor servicii juridice'

AvAndinvedereproiectuldehotdrdrerespectivexpunereademotiveelaboratdeprimarul
privind aprobarea achizi{iondrii unor servicii juridice'

comunei Comanddu

Avdnd in vedere:

a)

prevederile art.l alin. (2)

lit. ,,b"din o.u.G. nr.

2612012

privind unele masuri de reducere a cheltuielilor

a unor acte normative'
qi
publice gi int6rirea disciplinei financiare 9i de modificare completare
Legea
art. 62 alibn. (1) 9i cele ale afi' 36 alin' (9)', din
arr. 21. Alin. (3) coroborat

b)

w

prevederile

completdrile ulterioare;
administraliei publice Iocale nr.21512001. republicatd, cu modificarile 9i
intocmit de
c) expunerea de mottve al primarului comunei Comandlu in calitatea sa de iniliator,raportul
catre viceprimarul comunei

.

procedurale anterioare prevazute
constatdnd astfel cd proiectul de hotdrdre respecta formalitalile
qi legalitate, avizdm proiectul de hotdrare qi
de legislalie, indeplinind totodafi condiliile de oportunitate

propunemadoptareauneihotdrdriincadrulqedinleiextraordinaredindatade0Sianuarie20l8.

Comisia de sPecialitate'

Opra Beni

tu:ot

.}
'
//{{qae&'t+
?-'t
/$' co*siliut til
F-^ i,crcai ,$r\

,.

