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EXPUNERE

DE

MOTIVE

asupra Proiectului de hotdrAre privind rectificarea bugetului local
pe anul 2OI7

AvAnd in vedere Raportul de avrzare a
compartimentului de resort, si Raportul comisiei de specialitate a
consiliului privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 conform
anexel

.

Luand in considerare necesitatea rectilicdrii
bugetului local pentru acoperirea cheltuielilor salariaie, in cadrul
Comunei Comandau
Yazand prevederile art. rg alin. 2 din Legea
nr. 273 I 2006 lege privind finanfele publice locale
Rog consiliul local ca in cadrul sedintei
ordinara din data de 12 octombrie 2OI7 sa adopte hotdrAri in
acest sens.
.

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
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HoTAnAREA NR. _/

2orz

privind rectificarea bugeturui rocal ar comunei comandiujudelul
covasna
Consiliul local, comuna Comanddu, judeful Covasna, intrunit
in qedinla
ordinard azi, 72 octombrie 2017,
Analiz?tnd expuner:1 de motive respectiv proiectul de
hotdrare privind
rectificarea bugetului local al Comunei Comanjeulud"lrrl
Co,oo".ro
vSzend raportul de specialitate al compartimentului de
resort respectiv
raportul comisiei de specialitate ,
In conformitate cu art 19 alin. (2) din Legea nr.2T 3 2006 privind
finanfele
publice locale precum stabilirea unor mdsuri financiare /
cu modificarile si
completarile ulterioare
in vedere prcvederile Dispoziliei cu nr 225/2o17 privind
.bugetului
lu""d
majorarea
local al Comunei Comanddu, judetul Covasna
in tcmeiul art.36 alin. 2, riL. b,'arin.
a, art.39 arin. 2, art. 45 alin. 1 qi
art' 1 15 alin l lit. b din Legea nr. 2154lit.
/2001, privind administratia pubtice
_
localA,republicatd, adoptd urmdtoarele:
;

HorAnAnp
Art. I Se aprobi rectificarea bugetului local al comunei comanddu,
conform
Anexei nr. 1 care prezintd bugetul local detariat la cheltuieli
pe capitole, subcapitole
qi paragrafe pe anul 20 17,
Art' 2 Bugetul local al comunei Comanddu a fost aprobat atAt pe total
cat Si
pe sectiu'ea de funcfionare $i pe sectiunea de dezvortare;
Art' 3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incred rnLeazd
dl' Primar al Comunei Comandiu,respectiv contabilul comunei.
Comandau,I2 octonrbrie 20IT
PreEedinte de Eedinti,
Nemethi Gyula

Contrasemne azd secretar,
post vacant
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RAPORT

asupra proiectului de hotirffre privind rectificarea bugetului local al comunei

,

Comandlu , jude{ul Covasna

in

conformitate cu prevederile art.

44 alin.l 9i 2 din

Legea administraliei publice locale

nr.2l51200l,republicati cu prevederile gi complectdrile ulterioare , privind necesitatea intocmirii pentru
proiectele de hotirAre, a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

autoritalii publice locale,
Avdnd in vedere raportul compartimentului financiar contabil cu nr.2150104.10.2017
necesitatea

,

privind

rectificiri bugetului local cu suma de 150.00 mii lei.

La partea de cheltuieli a

bugetului local , suma

de 150.00 mii lei va fi

cuprins ca

cheltuieli la sec{ia de funclionare dupi cum urmeazd: pentru cheltuieli de personal 150.00 mii lei

Avizez proiectul

gi

propun Consiliului local adoptarea unei hotdrdri in legdturd cu problema supusd

dezbaterii, in cadrul gedinlei ordinare din data de l2 octombrie 2017.

Viceprimar,
Opra Beni Janos
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Nr.

22501 05.10.2017

:Y:':::::
asupra proiectului de

hotirire privind rectificarea bugetului local al comunei

Comandiu , jude(ul Covasna

Referitor la proiectul de hotdrdre respectiv expunerea de motive a primarului comunei Comandiu
asupra proiectului de hotdrdre

Covasna

.

Ludnd

in

privind rectificarea bugetului local al comunei

considerare raportul de avizare

al compartimentului de

aparatului de specialitate al primarului comunei Comanddu

,

Comanddu , judetul

specialitate

din

;

Avdnd in vedere raportul comparlimentului financiar contabil cu nr.2l50/04.10.2017
necesitatea rectificdri bugetului

cadrul

local cu suma de 150.00 mii lei

,

privind

.

La partea de cheltuieli a bugetului local , suma de 150.00 mii lei va fi cuprins ca
cheltuieli la seclia de funcJionare dupd cum urmeazd.: pentru cheltuieli de personal 150.00 mii lei

Avizirm

proiectul

de hotdrdre 9i propunem Consiliului

local adoptarea unei hotdrAri in

legdturd cu problema supusi dezbaterii, in cadrul gedinlei ordinare din data de l2 octombrie 2017

Pregedinte comisie,

Opra Beni Janos

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA COMANDAU
Nr. 215Ol O4.LO.2OL7
RAPORT

asuPra proiectului de

hotirire privind rectificarea bugetului local al comunei
Comandiu jude{ul Covasna

in vedere proiectul de hotdrAre ce urrneazd a li supus dezbaterii in
Eedinfa consiliului local din data de 12 octombrie 2Ol7 de asemenea, anahzand,
expunerea de motive a primarului comunei ComandS"u asupra proiectului de
AvAnd

hotdrAre,
AvAnd in vedere prevederile arL. 44 din Legea administrafiei publice locale, nr.
215

I2OOI , republicata, cu modificdrile Ei complectdrile ulterioare, privind

necesitatea intocmirii pentru proiectele de hotArdre, a raportului compartimentului
de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritdfii publice locale,
Avdnd in vedere cd in

venitul bugetului local , S-& alocat suma de 150.00
mii lei , e necesar rectificarea bugetului loca1 al comunei Comanddu , judeful
Covasna dupa cum urrneaza:
Se rectifica

venitul bugetului local cu suma de 150.OO mii lei.
La partea de cheltuieli a bugetului local suma de 150.00 mii lei va fi
cuprins ca cheltuiala la sectia de functionare dupA cum u rmeazlt; peptru cheltuieli
de personal 150.00 mii
Consider cd proiectul de hotArAre intruneqte condifiile cerute de lege astfel
inanntez prezentul raport in vederea adoptirii de cdtre Consiliul local a unei
hotdrAri asupra proiectului de hotdrare sus-mentionat,in cadrul Eedintei ordinare
din data de \2 octombrie 2OI7
.

Compartime ntul fi nanciar-contabil,
Berszan Emilia
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAU

HOTARAREA NR. 52 / 2OL7

privind rectificarea bugetului local al Comunei Comandiujude(ul Covasna
Consiliul local, comuna Comanddu, judelu1 Covasna, intrunit in sedinta
ordinard azi,, 12 octombrie 2OI7,
Anafizdnd expunerea de motive respectiv proiectul de hotdrare privind
rectificarea bugetului local al Comunei Comanddu,judeful Covasna ,
Vazand raportul de speciaiitate al compartimentului de resort respectiv
raportul comisiei de specialitate;
In conformitate cu art 19 alin.(2) din Legea :nr.273l2006 privind finanfele
publice locale precum stabilirea unor mdsuri financiare cu modificarile si
completdrile ulterioare
Avdnd in vedere prevederile Dispoziliei cu nr 22s /2017 privind majorarea
bugetului local al Comunei Comanddu, judelul Covasna
In temeiul art.36 alin. 2, lit. b,arin. 4 rit. a, art.39 alin. 2, art. 4s alin. 1 qi
art. 115 alin. 1 1it. b din Legea nr. 2rsl2oor, privind administralia publica
locald,republicatS., adoptd urmd.toarele:
;

norAnAne
Art. 1 Se aprobd rectificarea bugetului local al comunei comanddu, conform
Anexei nr. 1 care prezintd bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole
gi paragrafe pe anul 20 17,
att. 2 Bugetul local al comunei comanddu a fost aprobat atat pe total cdt qi
pe secfiunea de func{ionare gi pe secfiunea de dezvoltare;
Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazd
dl. Primar al Comunei Comandd.u,respectiv contabilul comunei.
Comanddu,l2 octombrie

2O 17

PreEedinte de qedinti,
Nemethi Gyula
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Contrasemne azA secretar,
post vacant

