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EXPUNERE

DE

MOTIVE

asupra Proiectului de hotdrare privind rectificarea bugetului general
pe anul 2OI7

AvAnd in vedere Raportul de avizare a
compartimentului de resort, si Raportul comisiei de specialitate a
consiliului privind rectificarea bugetului general pe anu | 2017
conform anexei
Luand in considerare necesitate a rcctificarii
bugetului general pentru acoperirea cheltuielilor salariale in cadrul
.

Comunei Comandau

Ydzand prevederile art. 19 alin. 2 din Legea
nr. 273 / 2006 lege privind finanfele publice locale
.

ordinara din

Rog consiliul local ca in cadrul sedintei
data de 31 iulie 2OI7 sa adopte hotdrAri in acest
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HOTARAREA NR.

/

2OL7

privind rectificarea bugetului general al Comunei Comanddujudelul Covasna
Consiliul local, comuna Comanddu, judelul Covasna, intrunit in qedinla

.ordinarA azi, 3l ilulie 2017,
Anafizdnd expunerea de motive respectiv proiectul de hotdrare privind
rectificarea bugetului general al Comunei Comanddujudelul Covasna ,
VEa€nd raportul de specialitate a1 compartimentului de resort respectiv
raportul comisiei de specialitate;
In conformitate cu art 7 | alin.(4\ din Legea nr.273 I 2006 privind frnanlele
publice locale precum stabilirea unor mdsuri frnanciare cu modificd.rile qi
completdrile ulterioare;
in temeiul art.36 alin. 2, lit. b,alin. 4Lit. a, art.39 alin. 2, art. 45 a1in. 1 gi
art. 1 1 5 alin. 1 1it. b din Legea nr. 215 l2OOl, privind administratia pubiici
locald,republicatd, adoptd. urmdtoarele:
HOTARARE

Art, I
.

Se aprobd rectificarea bugetului gneral al

ComandS.u,conform Anexei

comunei

nr.1 care prezintS, bugetul iocal detaliat la cheltuieli pe
capitole,subcapitole gi paragrafe pe anul 2017 Anexei nr.2 care prezrnrl. bugetul
iocal finanlat din venituri proprii,detaliat ia cheltuieli pe capitole, subcapitole gi paragrafe
oe anui 2017.

Art. 2

Bugetul general al comunei Comanddu a fost aprobat atat pe total

cAt qi pe secliunea de funcfionare Ei pe secfiunea de dezvoltare,

Art. 3

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazd
d1. Primar al Comunei ComandAu,respectiv contabilul comunei.

Preqedinte de qedinti,
Kadar Kato

Contrase mne az6, se cretar,

post vacant
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RAPORT

asupra proiectului de hotlrire privind rectificarea bugetului general al comunei
Comand[u,j ude(ul Covasna
Av6nd in vedere proiectul de hotdrdre ce urmeazd a
local din data de

3l

fi supus dezbaterii in qedinla consiliului

IULlE 2017 de asemenea, analizdnd expunerea de motive a primarr-rlui comunei

Comanddu asLtpra proiectului de hotdr6re.

AvAnd

in vedere prevederile art. 44 din Legea administra{iei

pLrblice locale.

ltr.

21512001

,

republicatd, cu modificarile gi cornplectdrile ulterioare, privind necesitatea intocmirii pentru
proiectele

de hotardre' a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate
al
autoritalii publ ice locale,
Avdnd

in

vedere cd

in

br-rgetul general s-a efetuat

virari

de credite

de la trirnestrul

IV

la

trimestrul III la venitul bugetului Iocal a fost preluat suma de 40.000 lei ,iar la bugetul local
finanfat
din venituri proprii qi subvenfii suma a fost preh-rat sLrma de 10.620 lei
Se rectificd venitul bugetului local cu sLrma de 40000 lei

qi

bugetr-rl local finantat din venituri

proprii gi subvenlii cu suma de 10.620 lei.
La partea de cheltuieli s-a efectuat virdri de credite de la trimestrurl IV la trirnestrul

III dupa

cLlm Ltrmeaza:

La capitolul 51.02 Administralia publica qi acliuni externe surna de 85.090 lei

pentru

acoperirea cheltuielilor de personal qi pentru cheltr-rilei materiale -42.760lei la capitolul61.02
,
Ord ine

publica gi siguranta nalionald sulxa de 7.670 lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal
cheltr"rieli material -6.500 lei. la capitolul 84.02 Transporturi la cheltuieli material -3.500
lei.

qi

pentru

La capitolul 70. l0 Locuinle servicii gi dezvoltare pLrblic suma de 10620 lei pentru acoperirea
cheltuiel i lor de personal.

,(
rl

Consider cd proiectul de hotdrdre intrunegte condiliile cerute de lege astf-el inaintez prezentul
raporl in vederea adoptdrii de cdtre Consiliul local a unei hotdrdri asupra proiectului de hotdrAre susnrenlionat,in cadrul gedin{ei ordinare din data de 31 iulie 2017.

Compartimentul financiar-contabil,
Berszan Emilia
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asupra proiectului de hotirire privind rectificarea bugetului
general al comunei Comandiu , jude{ul Covasna
Referitor la proiectul de hotd.rAre respectiv expunerea de motive a
primarului comunei ComandS.u privind rectificarea bugetului general al
comunei Comand5.u,

LuAnd in considreare raportul compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei ComandS.u.

lindnd cont de prevederile art. 19 alin. 2 dtn Legea nr. 27312006
privind finanfele publice locale, cu modificdrile Ei complectdrile
ulterioare;
AvizS"m qi supunem spre dezbatere proiectul de hotS.rAre privind

aprobarea rectificdrii bugetului general al comunei Comandd.u,

Eedilei extraordinare din data de 31 iulie 2OIT
Pre;edinte
Comisia de specialitate,
Opra Beni Janos

.

in cadrul
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HOTARAREA NR. 421 2OL7

privind rectificarea bugetului general al Comunei Comandlujudeful Covasna
Consiliul loca1, comuna ComandS.u, judelul Covasna, intrunit in qedinla

ordinard azi, 3I iulie 2OI7,
AnalizAnd expunerea de motive respectiv proiectul de hotdrAre privind
. rectificarea bugetului general al Comunei Comanddujudelul Covasna ,
Ydzdnd raportul de specialitate al compartimentului de resort respectiv
raportul comisiei de specialitate;
In conformitate cu art 7l a1in.(41 din Legea nr.273/2OO6 privind finanlele
publice locale precum stabilirea unor mdsuri financiare cu modihcdrile qi
completd.rile ulterioare;
in temeiul art.36 alin. 2, lit. b,alin. 4 lit. a, art.39 alin. 2, art. 45 a1in. 1 qi
art. i 15 a1in. 1 lit. b din Legea nr. 215 /2OOl , privind administralia publica
locald,republicatd, adoptd urmitoareie:
HOTARARE

Art. 1 Se aprobS. rectif,rcarea bugetului gneral al comunei
Comanddu,conform Anexei nr.1 care prezintd- bugetul local detaliat la cheltuieli pe
capitole, subcapitole qi paragrafe pe anul 2Ol7 Anexei nr.2 care prezintd bugetul
'local finanlat din venituri proprii,detaliat la cheltuieli pe capitole,subcapitole qi paragrafe
oe anul 20 17.
Att. 2 Bugetul general al comunei ComandS.u a fost aprobat

atAt pe total

cAt qi pe sectiunea de funcfionare gi pe secliunea de dezvoltare,

Art. 3

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazd
d1. Primar al Comunei Comanddu,respectiv contabilul comunei.

Comandau.3 f .iulie 2OI7

Pregedinte de
Kadart, Kato
n-

Contrasemne aze

se

post vacant

'---lU

w

7\

?

cretar,

