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HOTARAREA NR.

consiliul locai, comuna comanddu, judelul covasna, intrunit in qedinfa
20lT.
Analiz,nd expuner:1 de motive respectiv proiectul de hotdrdre privind
rectificarea
ordinard" azi, 27 decembrie

bugetului local al Comunei Comandaulua"p,t Corr""rr"

vdz'nd raportur de specialitate al compartimentului de resort respectiv
raportul comisiei
de specialitate;

In conformitat.
rgalin.(2) din Legea nr.273 /2006 privind finan{ele
"n."1! unor mdsuri
publice locale precum stabilirea
f;nanciare cu modifrcd.rile qicompletdrile ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile Dispoziliei cu nr 292
/2O17 privind
majorarea bugetului local al Comunei Comanddu judeful Covasna,
pe anul

2ol7 si aprobarea efetudrii unor virdri

de credite

in cadrul aceluiasi capitol

bugetar

in temeiul art.36 alin. 2, lit. b,alin. 4 rit. a, art.39 alin. 2, art. 4s
a1in. 1 qi
art' 115 alin' 1 lit. b din Legea nr. 2rs/2o07, privind administragia
p"urla-

locaJS,republicatd., adoptd urmdtoarele:

HOTARARE

Art. 1 Se aprobe rectificarea bugetului local al comunei Comanddu, conform
nr. 1 care prezirrtd.

Anexei
bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole
qi paragrafe pe anul 2OIT.

art. 2 Bugetur rocal ar comunei comanddu_ a fost aprobat atat pe totar cdt qi
pe secfiunea de funclionare qi pe secfiunea de dezvoltare;

Art. 3 cu aducerea ra indeprinire a preveder'or prezentei se incredinteaze
dl. Primar al Comunei Comanddu,respectiv coniabilul comunei.
Comandd.u,27 decembrie 2017

Pregedinte de gedin{i,
Nemethi Gyula

Contrase mne azd, se cre tar,

post vacant

/'",

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA COMANOAU
Nr. 2757127.11.2017
PROIECT
privind stabilirea impozitelor

gi

DE HOTARARE

taxelor locale qi tarifelor aplicabile

, pe teritoriul

administrativ al comunei ComandIu, pentru anul fiscal 2018

Analiz6nd expunerea de motive initriate de Primarul comunei Comandaujudeful Covasna
raportul compartimentului de specialitate , avizul comisiei de specialitate privind stabilirea
impozitelor gi taxelor locale pe anul 2018;
- Prevederile art.457, alin.(1), art.458,alin.(2), art.460, alin(10), art.465art.470,art.474,
art.47 5,art .477 ,art.478,art.48 1 , alin.(Z), art484,art.486,art.489,art493,art.494,art.495 dinlegea

,

privind Codul Fiscal,
Prevederile art.27 din Legea 27312006 privind finanlele publice locale cu modificdrile

nr.22712015

-

gi completarile ulterioare

-

;

art. 6 din Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionala in administralia publica;
in temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit."b;'gi alin. (4) lit. ,,c", art.45 alin. (1) $i alin. (2) lit.
115 alin. (1) lit.,,b" din Legea administrafiei publice locale nr.21512001, republicatS, cu
art.
,,c" $i

modificdrile gi complectdrile ulterioare;

Art.l.

HoTARA$rE

- Se aprobd impozitele qi taxele locale gi amenzile , in sume fixe sau cote
procentuale , pentru anul 2018, astfel cum sunt redate conform anexei I gi anexei 2 care face
parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.2. - Aducere la cunogtinld publicd se face prin afiqare la sediul autoritdtii
administraliei publice locale ;i postare pe site-ul instituliei
Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se va ocupa domnul Primarul
comunei Comanddu prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al
primarului.

Art.4 Prezenta hotdr6re se comunicd

- Institulia

astfel:

Prefectului - Judelul Covasna
- Primarul comunei Comanddu
- Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului

Primar
Kocsis Bela

\,.:

Jtt

JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAU
Nr. 2778l27,LL.2OL7

PROIECT

DE

HOTARARE

cu privire la aprobarea valorificirii materialului lemnos
provenit din pidurile proprietatea publici a comunei Comandiu gi
stabilirea pre{ului de pornire la valorificare , din partida conform
anexei

:

Consiliul local, comuna Comand5.u, judeful Covasna, intrunit in Eedinfa
ordinard., azr 27 decembrie 2OI7 ,
AnalizAnd expunerea de motive prezentatl, de c5.tre primarul

comunei Comandd"u cu privire la aprobarea valorificd.rii materialului
lemnos provenit din pddurile proprietatea public5" a comunei

Ei stabilirea prelului de pornire la valorificare , din
partida conform anexei :Act de punere in valoare ( 1308, 1311 , 1322,
Comandd"u

1394, 1395, 1396

)

in baza Legii nr.46l 2OO8 - Codul silvic , modificatS. ;i completatd
prin Legea nr. 133 l2O 15 a H.G nr.715/05.10.2OI7 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publicd , a Legii nr. 52 l2OO3 privind transparenla
dectzionala in administralia publicd
.

In temeiul prevederilor art.36 alin.(1) $i (2 )litera. c, alin.(S )litera.
b, art. 45 alin. (3) , precum qi art. 115 alin.( 1 ) litera. b din Legea 2I5
l2OO 1 privind administrafia publicd locald , republicatd cu modificdrile
Ei complectdrile

ulterioare

HOTARA$TE

1. . Se aprobd. valorificarea materialului lemnos provenit din p5"durile
proprietate publicS" a comunei Comanddu qi stabilirea prelului de pornire la
valorificare prin licitalie publicd din partida conform - anexei nr. 1 care face

Art.

parte integrantd. din prezenta.

t'a

,J

Att. 2 Se aprobd Caietul de sarcini gi Metodologia privind modul de
organrzare a licitaliei , conform anexei nr. 2. care face parte integranti din
prezenl"a hotd.rAre.

Art. 3. Se aprobd comisia de preseleclie qi comisia de licitalie numitd. prin
Dispozilia 127 l2ol7 primarului cu respectarea prevederilor Legii nr.
161 I 2OO3, cu modificdrile qi completdrile ulterioare
Art.4. Se aprobd modelul contractului de vdnzare - cumpdrare anexa nr. 3
Art. 5 Se mandateazd, primarul comuei Comandd.u in vederea
semndrii contractului de vdnzare - cumpdrare
Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazd
.

.

dl. primar al comunei Comanddu.

Primar,
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HOTARAREA NR.

I 2017

privind aprobarea volumului de masi lemnoasi ce se va recolta in anul 2018, din fondul
forestier al comunei Comandiu gi aprobarea prefului de referinfi estimat in lei/mc,pentru
sortimentele de lemn pe picior din partizile care urmeazi a se valorifica din fondul forestier
proprietate publicl a Comunei Comand[u.
Consiliul local , comuna Comandiu, judelul Covasna, intrunit in gedinla or dinard,, azi 27 decembrie 2017,
Analizdnd expunerea de motive respectiv proiectul de hotdrdre privind aprobarea volumului de mas6
lemnoasd ce se va recolta

in anul 2018, din fondul forestier al comunei Comanddu gi aprobarea prelului

de

referinld estimat in lei/mc,pentru sortimentele de lemn pe picior din partizile care srmeazd a se valorifica
din fondul forestier proprietate publicd a Comunei Comanddu,
VdzAnd raportul

de specialitate al compartimentului de resort respectiv raportul comisiei

de

specialitate;
Ludnd in considerare art.6 , alin

(l). din H.G. nr.7l5l20l7

cu

privire la aprobarea Regulamentului de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publici.
Avdnd in vedere adresa transmisi de cdtre Ocolul Silvic Privat Zagon nr.3027120.12.2017 cu privire la
propunerea volumului de masd lemnoasd ce se poate recolta in anul 201 8

gi prelurile

de referinta estimate in

fei/mc,pentru sortimentele de lemn pe picior din paftizile care urmeaz6, a se valorifica din fondul forestier
proprietate publicI a Comunei Comanddu.

in temeiul art. 36 alin. (2), lir. ,,c", , art.45,alin. (2), art. ll5 alin. (t) Iit.,,b', din Legea 21512001
privind administratia publicd locald, republicatd cu modificirile 9i complectdrile ulterioare, adoptd
urmdtoarea

9,,

HorAnAnE
Art. 1.

Se aprobi volumul de masd lemnoasd care se va recolta

in anul 2018, din fondul forestier

proprietate publicd a comunei,conform amenajamentului silvic Ai cu respectarea prevederilor

Codului Silvic,

H.G. nr.7l5l05

octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica.

-

Volum brut pentru anul de producfie 2018
Comanddu, conform anexei

nr.l

-

7813

mc din fondul forestier al Comunei

care face parte integrantd prezentei hotdrdri.

Art. 2. Volumul de masd lemnoasd aprobat la art.l va fi valorificat astfel:
a) Pentru necesarul de lemn al populaliei din raza unitalii administrative teritoriale
540 mc + 4060 mc rdrituri ,conform anexa

nr.2 care face parle integrantd prezentei

hotdrAri

b) Pentru consumul propriu al unitalilor de interes local de pe

raza unitalii

administrativ teritoriale 160 mc

Art. 3. Volumul de masd lemnoasd 3053 mc va

fi

valorificat cdtre personae juridice prin

licitalie public.

Art. 4.

Se aprobd pre{ul de referinlb estimat

in lei/mc,pentru sotlimentele de lemn pe picior din

paftizile care urm eazd a se valorifica din fondul forestier proprietate publicd a Comunei
Comanddu conform anexei nr.1. care face parle integrantdprezentei hotarAri.

Art.

5.

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazd primarul comunei

Comandiu, dl Kocsis Bela respectiv dl Opra Beni Janos, viceprimarul comunei Comanddu.

Comand ilu,27 decembrie 2017

Preqedinte de gedinfa

Nemethi Gyula

secretar

Post vacant

