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ROMAnIT
JUDETTIL COVASNA

CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAU

PROCES -VERBAL
Incheiat in cadrul Eedin{ei extraordinare a Consiliului local al comunei Comandiu
08. ianuarie 2018, desfiqurat in Sala desedin{e a Consiliului Local Comandiu

a fost lAcutA de citre

Convocarea qedinlei

nr.

primarul comuei Comand[u prin Dispozi{ia

29312017.

$edinla Consiliului Local se desliqoard legal intrunitd fiind indeplinitd cerinla prevdzutd

la art' 40 alin'1 din legea administrafiei publice locale, astfel,

din cei 9 consilieri, sunt

prezenfi 9, dupd cum urmeazd:

l.

Andras Attila Zsolt.

2.

Bagoly Attila

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 extraordinard a Consiliului local, domnul :

)
i

Kocsis Bela, primarul comunei Comandiu
Berszan Emilia

-

contabila

-

comuna Comanddu

in continuare, pregedintele de gedinld
urma

$edinlei

ordinare

din

data de 27

dl. Nemethi Gyula prezinti

procesul-verbal incheiat in

decembrie 2017,

DupA prezentarea procesu lu i-verbal, pregedintele de qedinJd consultd consilierii

in

vederea

exprimdrii de cAtre ace;tia a unor observalii. obiecliuni sau propuneri pe marginea celor prezenrare.
Nefiind , in unanimitate de voturi, se aprobd de catre totri consilierii prezenli procesul-verbal incheiat in
data

de

27 decembrie

2017,in urma gedinlei ordinare

Pregedintele de gedinld

Este ( 4 ) patru -

di cuv6ntul domnului primar

a

Consiliului local al comunei Comanddu.

pentru a prezenla Proiectul

proiect de hotdrare pe ordinea de zi astfel:

Ordinii de zi.

ORDINII DE ZI:

I' Proiect de hotirare privind aprobarea utirizrrii excedenturui anului 201g
2' Proiect de hotir6re privind acoperirea definitivi din excedentul bugetului
local pe anul
2016 a deficitului secfiunii de dezvoltare pe anul 2017

3.Proiect de hotirare privind aprobarea organizirii retelei gcorare

in

comuna

Comandiu pentru anul 2018-2019
4. Proiect

de

hotirire privind

aprobarea achizi{ionirii unor servicii juridice

Dupd prezentarea Proiectului Ordinii de

zi. pregedintele de gedin{d invitd consilierii la
exprimarea obiecliunilor sau observaliilor in legdturd cu proiectul prezentat:
Nimeni nu are obiecliuni , observalii cu cele prezentate , astfel se aprobd in unanimltate
, cu
votul ,. pentru " a celor 9 consilieri locali prezenli , ORDINEA DE zl asa cum
a fost aratata
,
mai

sus.

Proiectul nr. I Proiect de hotir6re privind privind Proiect de hotirare privind
aprobarea
utilizirii excedentului anului 20lg este prezentat de D-na Berszan Emilia

Toli consilieii sunt de acord cu prevederile proiectului de hotdrdre , astfel se
HOTARAREA NR.I/2018
Se trece la urmdtorul proiect

Proiectul

nr.2'.

Proiect de

adootd

al Ordinii de zi:

hotirire privind

acoperirea definitivd din excedentul bugetului

local pe anul 2016 a deficitului sec{iunii de dezvoltare pe anul 2017 este prezentat

de D-na Berszan Emilia
Domnii consilieri sunt de acord cu prevederile proiectului de hotdrdre astfel se
,
HOTARAREA NR,2/2018
Se trece la urmdtor.ul proiect

Proiectul de hotirdre
;colare

nr.3'

adoDta

al ordinii de zi:
Proiect de hotir6re privind aprobarea organizirii re(elei

in comuna comandiu pentru anur 20lg-2019

este prezentat de

citre

Dr, primar

Domnii consilieri sunt de acord cu prevederile proiectului de hotdrdre astfel se adopta
,
HOTARAREA NR.3/2018
Se trece la urmdtorul proiect al ordinii de zi:

Proiectul de hotirAre nr.4 Proiect de hotirdre privind aprobarea achizitionirii
unor
servicii juridice, este prezentat de citre Dl. primar

Domnii corrsilieri sunt de acord cu prevederile proiectului de hotar6re . astfel se adota
HOTARAREA NR.4/2018

Se trece la alegerea pre;edintelui de ;edinla pentru urmdtorii trei luni incepAnd cu
,
2018 pana 3 I martie 201 8 .

I

ianuarie

Domnii consilieri aleg ca pregedinte de Eeclinla a consiliului local pe Andras Attila Zsolt.
Astfbl se adopra ;
HORARAREA NR.5/2018

Alte probleme nefiind de discutat

;i

nici luari de cuvAnt . pregedintele de gedinla inchide
qedin{a mullumindu-le tuturorparticiparea la qedin{a din data 08. ianuarie 2019.
Pregedinte de qedinfi,

Andras Attila Zsolt
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