RoMAxra
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL

coMriNA connnxoAu

PROCES -VERBAL
incheiat in cadrur qedin{ei ordinare a consiliurui
rocar ar comunei comandiu 27
decembrie 2017, desrEgurat in Sala de gedin{e primiriei
a
comandiu
convocarea qedin{ei a fost {Ecuta de catre primarur
comuei comanddu prin Dispozilia nr.
293/2017.

$edinla consiliului Local se desfEqoard legal intrunitd fiind indeplinitd
cerinla prevazuta
la art. 40 alin.l din regea administrafiei publice
rocale, astfer, din cei 9 conslieri. sunt
prezenfi 9, dupd cum urmeazd:

L

Andras Attila Zsolt,

2.

Bagoly Attita

3.

Bagoly Csaba,

,

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

9.

Nemethi Gyula.

Participi la gedinta ordinari a Consiliului local, domnul
) Kocsis Bela. primarul comunei Comanddu

i
in
orclinare

Berszan Emilia _ contabila

_

:

comuna Comandau

continuare. pregedintere de gedinla prezintd procesur-verbar
incheiat

din

data

de

l4

in

urma gedinlei

decembrie 2017,

Dupd prezentarea procesului-verbal, pregedintele
de qedinld consultd consilierii in vederea
exprimirii de cdtre acegtia a unor observalii, obiecliuni
sau propuneri pe marginea celor prezenrare.
Nefiind in unanimitate de voturi, se aprobd de citre
toli consilierii prezenti procesul-verbal incheiat in
'
data

de l4 decembrie

2017,in urma gedinlei extraordinare a consiliului local
al comunei

Comanddu.
Pregedintele de gedinp dd cuvantul domnului primar
pentru

Este (

4)

patru proiect

de

hotirdre

a prezenta proiectul ordinii

pe ordinea de zi astf.el:

de zi.

I'Proiect de hotir're privind rectificarea bugeturui
generar ar comunei Comandiu

judeful Covasna

'

2' Proiect de hotirire privind stabilirea impozitelor gi taxelor
locale Ei taril.elor
pe teritoriur administrativ ar comunei Comandiu, pentru

,

aplicabite

anur fiscar 20lg

3'Proiect de hotirare privind aprobarea valorificirii
materialului lemnos provenit din
prdurile proprietate publici a comunei comandiu;i
stabirirea pre{urui de
pornire la valorificare din partida conform anexei:

4'

Proiect de

hotirare

privind aprobarea volumului de masi lemnoasi ce se
va recolta
in anul 2018, din fondur forestier ar comunei comandru aprobarea
prefurui
;i
de referin{d estimat in rei/mc, pentru sortimentere
de remn din partizire care urmeaza
a se valorifica din fondul forestier proprietate publici
a comunei Comandiu.
Dupi prezentarea proiectului ordinii de

zi, pregedintele de gedinl6 inviti consilierii la
exprimarea obiectiuniror sau observaliiror in regdturd
cu proiectul prezentat:
Nimeni nu are obiecliuni , observalii cu cele prezentate
, astfer se aprobi in unanimitate , cu
votul ,' pentru " a celor 9 consilieri locali prezenli
, ORDTNEA DE zI , aga cum a tbst aratata

mai

sus.

Proiectul nr'

I

Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului general
judelul Covasna este prezentat de D-na
Berszan Emilia

al

comunei comanddu

.

Toli consilieii sunt de acord cu prevederile proiectului
de hotdrdre , astfel se adonti:
HOTARAREA NR.61l20r7
Proiectul nr' 2'

'

Proiect de hotdr6re privind stabilirea impozitelor gi
taxelor locale si taritblor
aplicabile, pe teritoriul administrativ al comunei comand[u, pentru
anul fiscal 20lgeste prezentat
de Dl. primar Kocsis Bela.

in

propunerea nivelului impzitelor gi taxelor locale
prezentate in proiectul de hotdr6re s-a precat
de Ia
considerente de natura econom ico-sociald in sensul
c5 s-a dorit ca pentru anul 20lg gradul liscalitdlii
sa nu creascd gi sd fie suportabil pentru toli contribuabilii.
Astfel nivelul impozitelor qi taxelor locale
pentru anul 20l8rimdne la nivelul anului fiscal
2017.

in stabilirea impozitelor gi taxelor locale s-au avut in vedere
mai multe
economico

-

considerente de nature

socialS, determinate de necesitetile bugetului local pentru
anul 20lg ,toate acestea
conducdnd conducdnd la stabilirea unui nivel optim
al impozitelor qi taxelor locale , nivel propus prin
prezentul proiect de hotdrdre.
Domnii consilieri sunt de acord cu prevederire proiectului
de hotirdre , astfer se adopta

HOTARAREA NR.6212017

:

Proiectul de hotirare nr.

3.

Proiect de hotdrdre privind aprobarea valorificdrii
materialului
lemnos provenit din pddurile proprietate publici
a comunei comandiu qi stabilirea prelului de
pornire la varorificare din partida conform
anexei: esre prezentat de cdtre dr. viceprimar
Opra Beni Janos

Domnii consilieri sunt de acord cu prevederile proiectului
de hotirare , astfel se
HOTARAREA NR.63/2017
Proiectul de hotdrdre nr.4 Proiect de
se va recolta

hotdrdre privind

in

adoDta

aprobarea volumului de masi lemnoasd ce

anul 2018. din fondul folestier al comunei Comanddu
9i aprobarea pre{ului
de relbrinld estimat in lei/mc, pentru sortimentele
de lemn din partizile care urmeaza
a se vaiorifica din fondul forestier proprietate publicd a
comunei comandiu este perzentat de
cdtre dl. Viceprimar Opra Beni Janos .
Domnii consilieri sunt de acord cu prevederile proiectului
de hotdrare , astfel se adot6
HOTARAREA NR.6412017
Alte probleme nefiind de discutat gi

nici ludri de cuvdnt ,

gedinla mullumindu-le tuturor pafticiparea

Pregedinte de

tedinti,

Nemethi Gyula

1, t..,-

tvtn,^tl

pre$edintele de gedinld inchide

Ia qedinla din data 27 decembrie 2017.

