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ROMAIIIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA COMANDAU
HOTARAREA NR. 81 2OL8

-_:-_
privind- aprobarea bugetului general al Comunel ComandiuJude{ul
Covasna pcntru anul 2O18,
Consiliul local, comuna Comanddu, judeful Covasna, intrunit in qedinla
ordinar5. azi, 15 februarie 2018,
Analizand expunerea de motive respectiv proiectul de hotdrdre privind
aprobarea bugetului general al comunei comandd.u judelul covasna pentru anui
20t8,
vdzFnd raportul de specialitate al compartimentului de resort respectiv
raportul comisiei de specialitate;
LuAnd act de prevederile:
kgea bugetului de stat nr.2/2OL8, pe anul 2018:
Legea nr.273 /2006 privind finanlele publice locale precum stabilirea unor
mdsuri financiare cu modilicdrile qi completdrile ulterioare;
. . _ in _temeiul art.36 alin. 2, lit. b,alin. 4 lit. a, art.39 alin. 2, art. 45 alin. 1 qi
art. 1 15 alin. 1 lit. b din Legea nr. 275 /2oor, privind administratia pubtcn
localS",republicatS, adoptd. urmd.toarele:
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HOTARARE

Art. I Se aprob6" bugetul general al comunei Comandiu pe anul
2O18,conform Anexel nr.1 care prezintl, bugetul local detaliat la cheltuieli pe
capitole,subcapitole gi paragrafe pe arrul 2o1B 9i Anexa nr.2 care prezintd, uugetul
local finanlat din venituri proprii,detaliat la venituri,pe capitole qi subcapitole pe anul
2018;
Art. 2 Bugetul general al comunei comandd.u a fost aprobat atat pe total
cAt qi pe sec{iunea de func{ionare qi pe sec{iunea de dezvoltare,
Art. 3 Se aprobd utirizarea sumei de 340 mii lei din excedentul bugetului

la frnele anului 2017 pentru finanlarea cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare la buget local;
Art. 4 se aprobd preluarea sumei de 33g mii lei ca venit al bugetului loca1
din excedentul activitS.lii finanlate integral din venituri proprii rezul{at la finele
anului 2017 care se aloc5. pentru finanfarea cheltuielilor sec{iunii de functionare
Art. 5 se aprobd programul de investifii la bugetul local conform Anexei 3
care este parte integrantS. prezntei hotdrAri;
Art. 6 Cu ducerea la indeo_li
evederilor pre zentei se incredinleazd,
dl. Primar al Comunei Comandd"u.
ectiv contabilul comunei.
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