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RoMAxt,q,
JUDETUL COVASNA

COMISIA ECoNoMlcA,niltnNAJAREA TERTTORIuLLJI SI URBANISM
coMUNA connnNoAu
Nr. 2825/05.12.2017

RAPORT

asupra proiectului de hotirfire privind rectificarea bugetului general
al comunei Comand[u , jude{ul Covasna

Referitor la proiectul de hotdr6re respectiv expunerea de motive

a primarului comunei Comandiu

privind rectificarea bugetului general al comunei Comanddu.
Avdnd in vedere raportul compartimentului financiar contabil cu nr.2816105.12.2017

in

venitul bugetului local s-s

alocat

suma 20.00

mii

lei

fiind

necesar rectificarea bugetului

general comunei Comanddu , j udetul Covasna, dupd cum urmeaza:

Se rectifici venitul bugetului local cu suma de 20.00

local suma de 20.00 mii lei va
La invilimdnt suma

de

Avizez proiectul
supusd dezbaterii,

fi

mii lei . La

partea de cheltuieli

a

bugetului

cuprins ca cheltuiala la seclia de functionare dupd cum urmezd

20.00 mii lei cheltuieli de personal.

$i

propun Consiliului local adoptarea unei hotarAri in legaturd cu problema

in cadrul gedinlei ordinare din datade2T decembrie 2017.

Pre;edinte comisie
Opra Beni Janos
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA

PRIMARIA
COMUNA COMANDAU

Nr.

2818/05.12.2017

RAPORT

asupra proiectului de

hotirire privind

rectificarea bugetului general

al comunei Comandiu , jude{ul Covasna

Referitor la proiectul de hot[rdre respectiv expunerea de motive

a primarului comunei Comanddu

privind rectificarea bugetului general al comunei Comanddu.
AvAnd in vedere raportul compartimentului financiar contabil cu nr.2816105.12.2017

in

venitul bugetului local s-s

alocat

mii

suma 20.00

lei

fiind

necesar rectificarea bugetului

general comunei Comanddu,judelul Covasna, dupd cum urmeaze:

Se rectifici venitul bugetului local cu suma de 20.00

mii

lei

. La partea de cheltuieli a bugetului

mii lei va fi cuprins ca cheltuiald la seclia de funclionare dupa cum urmeazd
La invdJimdnt suma de 20.00 mii lei cheltuieli de personal.
Avizez proiectul qi propun Consiliului local adoptarea unei hotdrAri in legdturd cu problema
locaf suma de 20.00

supusa dezbaterii,

in cadrul qedinlei ordinare din data de 27 decembrie 2017.

Viceprimar

)

Opra Beni Janos
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA COMANDAU

Nr.

N/A,l of.

/A

20L7
RAPORT

asupra proiectului de hotd,r6.re privind rectificarea bugetului general al
comunei Comandiu judelul Covasna

in vedere proiectul de hotdrAre ce rtrrrteazd a fi supus d,ezbaterii in
qedinla consiliului local din data de 27 decembrie 2OI7 de asemenea, analizdnd
expunerea de motive a primarului comunei ComandS"u asupra proiectului de
AvAnd

hotd.rAre,

AvAnd in vedere prevederile art. 44 din Legea administrafiei publice locale, nr.
215 /2OOI

, republicatd, cu

modificS"rile

qi complectdrile ulterioare, privind

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

Avdnd in vedere

in venitul bugetului local , s-? alocat suma de in total
suma de 20.00 mii lei e necesar rectificarea bugetului general al comunei
Comandd.u , judeful Covasna dupa cum urmeaza:
c5.

Se rectificd venitul bugetului local cu suma de 20.OO mii lei.
La partea de cheltuieli a bugetului local suma de 20. mii lei va fi cuprins ca
cheltuiald la seclia de funclionare dupd cum Ltrrneazd-; pentru cheltuieli de personal
a la invatamant 20.00 mii lei
Consider c5" proiectul de hotS.rAre intruneqte condiliile cerute de lege astfel
inanntez prezentul raport in vederea adoptdrii de cd.tre Consiliul local a unei
hotdrAri asupra proiectului de hotdrAre sus-menfionat,in cadrul qedinfei ordinare
din data de 27 decembrie 2OI7.

Compartimentul financiar-contabil,

:/.

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA COMANDAU
Nr.2808/29.11.2017

RAPORT

asupra proiectului de hotlr0re privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale,taxe
speciale aplicabile din anul fiscal 2018

Referitor la proiectul de hotdrAre respectiv expunerea de motive a primarului comunei
Comanddu asupra proiectr-rlui de hotdrdre privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale,taxe
asimilate gi amenzi aplicabile din anul fiscal 2018,

Lu6nd

in

considerare raporlul

de avizare al comparlimentului de specialitate din

aparatului de specialitate al primarului comunei Comanddu

cadrul

;

De asemenea,finAnd cont de prevederile Legii nr.57112003 privind Codul fiscal, anexa la
normele metodologice de aplicare a prevederilor

titlului IX din Legea 57llz}}3,aprobatd prin H.G.

nr. 4412004,cu modificarile gi completdrile ulterioare,

finand cont de art.5 alin. I respectiv art. l6 alin.2 din Legea nr.27312006 privind finanlele
publice locale,cu modificarile gi completarile ulterioere.

Considerdm oportund dezbaterea asupra proiectului

de hotarAre privind

aprobarea

impozitelor gi taxelor locale,taxe asimilate gi amenzi aplicabile din anul fiscal 2018 in cadrul
gedinlei ordinare din data

de 27 decembrie

201 8.

Viceprimar

,

Opra Beni Janos

l')
,\.1

RoMAxrn
JUDETUL COVASNA

coMUNA comnNoAu
Nr. 2809/29.11.2017

RAPORT

asupra proiectului de hotlrdre privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale,taxe
speciale aplicabile din anul fiscal 20f 8
Referitor la proiectul de hotdrAre respectiv expunerea de motive a primarului comunei
Comanddu asupra proiectului de hotdrare privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale,taxe
asimilate gi amenzi aplicabile din anul fiscal 2018,
LuAnd

in

considerare raportul

de avizare al compartimentului de specialitate din

aparatului de specialitate al primarului comunei comanddu

cadrul

;

De asemenea ,finand cont de prevederile Legii nr.57112003 privind Codul fiscal, anexa la
normele metodologice de aplicare a prevederilortitlului IX din Legea 571l2003,aprobat6prin H.G.

nr. 4412004"cu modificarile gi complet6rile ulterioare,
JinAnd cont de art. 5 alin.

I respectiv art. l6 alin.2 din Legea nr. 27312006 privind

finanlele

publice locale,cu modificarile gi completarile ulterioere,

Considerdm oportund dezbaterea asupra proiectului

de

hotdrdre privind

impozitelor 9i taxelor locale,taxe speciale aplicabile din anul fiscal
ordinare din data

2018 in cadrul gedin{ei

de 27 decembrie 2018.

Preqedinte comisie

Opra Beni Janos
h,oMr{d}

Consillui 3

I-ocel
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aprobarea
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMI.i\A COMANDATI
Nr. 2807/29.11.2017

RAPORT

asupra proiectului de hotirAre privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale,taxe
speciale aplicabile din anul fiscal 2018

Avand in vedere Proiectul de hotdrdre ce urmeazd a fi supus dezbaterii in gedinla Consiliului

local dirr data de 27 decembrie 20l7.de asemenea,analizdnd expunerea de motive a Primarului
comunei Cornanddu asupra proiectului de hotdrdre,

in conformitate cu prevederile

art.44 alin.

I

gi 2 din Legea administra{iei publice locale

nr.2l5l200l,republicatd cu prevederile gi complectarile ulterioare,privind necesitatea intocmirii
pentru proiectele de hotdrAre,a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu
de specialitate al autorit5lii publice locale,

De asemenea,finAnd cont de prevederile Legii nr.57112003 privind Codul fiscal, anexa la
normele metodologice de aplicare a prevederilor

titlului IX din Legea 571l2}}3,aprobatd prin H.G.

nr. 4412004,cu modifi cdrile gi complectdrile ulterioare,

Jinand cont de art.5 alin. 1 respectiv art. 16 alin.2 din Legea nr. 21312006 privind finanlele
publice locale,cu modificarile gi complectarile ulterioere,
inaintez prezentul raport in vederea adoptarii de cdtre Consiliul local a unei hotardri asupra
proiectului de hotdrAre sus-menfionat,in cadrul gedinlei din data de27 decembrie20lT.

Compartimentul

fi nanciar-conta

Berszan Emilia
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Ir

bil,
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA COMANDIU
Nr. 2863/11.12.2017

RAPORT

Cu privire la valorificarea materialului lemnos provenit din pidurile
proprietate publicd
comunei Comandlu qi stabilirea pre{ului de pornire
^
la valorificare din partida conform anexa :
Avdnd in vedere expunerea de motive a primarului comunei Comanddu respectiv proiectul
de hotardre

publica

a

privind valorificarea materialului lemnos provenit din pddurile proprietate
comunei Comanddu gi stabilirea prelului de pornire

partida conform Act de punere

in

Avizez Proiectul de hotdr6re

qi

la

valorificare din

valoare (1308,1311,1322,1394, 1395,1396 )

propun spre dezbatere in cadrul gedinlei ordinare

Consiliului local Comanddu din data de

27 .12.2017

.

Viceprimar,
Opra Beni Janos
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RoMAxrn
JUDETUL COVASNA

pntuARta. conrnNnAu

ECoNoMTcA,InIENAJAREA TERIToRIULUT gr URBANISM
Nr. 2864/11.12.2017

RAPORT
Cu privire la valorificarea materialului lemnos provenit din pidurile
proprietate publicl comunei Comandiu ;i stabilirea prefului de pornire

la

^

valorificare din partida conform anexa

:

Av6nd in vedere expunerea de motive a primarului comunei Comanddu respectiv proiectul

privind valorificarea materialului lemnos provenit din pddurile
proprietate publica a comunei Comanddu gi stabilirea prelului de pornire la

de hotardre privind

valorificare din paftida conform APV (1308,131 I , 1322, 1394,1395, 1396

Luand

in

considerare raportul

de avizare al

aparatului de specialitate al primarului

copartimentului

)

de resort din cadrul

.

Sau purtat disculii pe marginea celor prezentate iar membrii comisiei de specialitate au

fost de acord cu Proiectul de hotdrAre

gi se propune spre dezbatere in cadrul qedintei

ordinare a Consiliului local din data de 27.12.2017.

Pregedinte comisie
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Oora Beni Janos
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RoMAxrn
JUDETUL COVASNA
COMUNA COMANDAU
Nr. Jcr,<,t ,/ c't' t A . "{t'.t]
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RAPORT

asupra proiectului de hotirdre privind aprobarea volumului de masi lemnoasl ce
se va recolta in anul 2018, din fondul forestier al comunei Comandlu 9i aprobarea prefului de
referinti estimat in lei/mc,pentru sortimentele de lemn pe picior din partizile care urmeazi a se
valorifica din fondul forestier proprietate publici a Comunei Comandtru.

Av6nd in vedere proiectul de hotdrdre privind aprobarea volumului de masd lemnoasd ce
se va recolta

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

de

referinld estimat in lei/mc,pentru sortimentele de lemn pe picior din partizile care urmeazd a se valorifica
din fondul forestier proprietate publici a Comunei Comanddu
Constatand astfel

cI proiectul de hotarare

respectd formalitdtile procedurale anterioare prevdzute de

legislalie, indeplinind totodate condiliile de oportunitate 9i legalitate, avizim proiectul de hotdrdre 9i
propunem adoptarea unei hotdrdri in cadrul qedinlei ordinare din data de 27 decembrie 2017.

Pregedinte comisie,

Opra Beni Janos
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA

pRrnrARrr
coMUNA comnNuAu
{.C
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RAPORT
asupra proiectului de hotlrire privind aprobarea volumului de masi lemnoasi ce se va
recolta in anul 2018, din fondul forestier al comunei Comanddu gi aprobarea prefului de referinfd
estimat in lei/mc,pentru sortimentele de lemn pe picior din partizile care urmeazl a se valorifica
din fondul forestier proprietate publici a Comunei Comandiu.
Avdnd

in

vedere prevederile art. 44 alin. 1 9i

2 din Legea

privind administralia
publici local[,cu modificdrile gi complectdrile ulterioare, privind necesitatea intocmirii pentru
proiectele de hotdrdre, a raportului compartimentului de resoft din cadrul aparatului propriu de
21512001,

specialitate a autoritd!ii publice locale,

Avdnd in vedere adresa Ocolului Silvic Privat Zagon cu nr inreg.3027120.12.2017 in care
conform art.6, alin (l) din H.G. nr 715 din 5 octombrie 2017, privind aprobarea Regulamentul de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd ,in baza cdreia: "Volumul de masd
lemnoasi care se recolteazd. anual din fondul forestier proprietate publicd a unitalilor administrativteritoriale se stabilegte,in condiliile legii, de ocolul silvic care administreazd/asigurd sewiciile gi se
aprobi prin hotarare a consiliului local,in baza prevederilor amenajamentelor silvice gi in condijiile
reglementate de art. 19 9i 59 din Legea nr. 4612008, republicati, cu modificdrile ulterioare."
AvAnd in vedere propunerea Ocolului Silvic Privat Zagon, propun recoltarea unui volum brut de
7.813 mc din care produse principale 3753 mc respectiv produse secundare rdrituri 4060mc la
care se pot adiuga gi produse de igiend sau accidentale in cazul apariliei lor.
AvAnd in vedere adresa Ocolului Silvic Privat Zagon cu nr inreg.3027120.12.2017 in care
conform H.G. 7 15/2017 ,art.I , lit.r) s-au propus preturi de referinJd exprimate in lei/mc,pentru
sortimentele de lemn pe picior din partizile care urmeaze a se valorifica din fondul forestier proprietatea
publici a Comunei Comanddu.
Rog Consiliul local ca in cadrul qedinlei ordinare din data de 27 decembrie 2017 si adopte
hotdrdrea in privinla proiectului de hotdrAre sus-men!ionat.

Viceprimar,
Opra Beni Janos
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