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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.

.-------

_l

2OL8

privind aprobarea bugetului general al Comunei Comandiujudeful
Covasna pentru anul 2OL8,

Consiliul local, comuna ComandS.u, judelul Covasna,
ordinarS. azi, 15 februarie 2OI8,

intrunit in

qedinfa

AnalizAnd expunerea de motive respectiv proiectul de hotdrAre privind
aprobarea bugetului general al Comunei Comandd.ujudeful Covasna pentru anul
20L8,
Vdze-r:d raportul de specialitate al compartimentului de resort respectiv
raportul comisiei de specialitate;
LuAnd act de prevederile:
- Legea bugetului de stat nr.2l20 18, pe anul 2018:
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale precum stabilirea unor
mS.suri financiare cu modificd.rile qi completdrile ulterioare;
in temeiul art.36 a)in. 2,lit. b,alin. 4 Lit. a, art.39 altn. 2, art. 45 alin. 1 qi
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 2LS|2OOL, privind administralia publicd.
locald.,republicat5", adoptS" urmS.toarele:

HOTARARE

Art. 1 Se aprobd. bugetul general al comunei Comanddu pe anul
2018,conform Anexei nr.1 care prezintl, bugetul loial detaliat la cheltuieli pe
capitole,subcapitole qi paragrafe pe anul 2018 qi Anexa nr.2 care prezintd. bugetul
local finanlat din venituri proprii,detaliat la venituri,pe capitole qi subcapitole pe anul
20L8;
Art. 2 Bugetul general al comunei Comandd.u a fost aprobat atAt pe total
cAt qi pe secfiunea de funcfionare qi pe sectiunea de dezvoltare,
Art. 3 Se aprob6. utilizarea sumei de 340 mii lei din excedentul bugetului

local rezultat Ia finele anului 2017 pentru finanlarea cheltuielilor secliunii

de

dezvoltare la buget local;
Art. 4 Se aprobS. preluarea sumei de 338 mii lei ca venit al bugetului local
din excedentul activitd.fii finanlate integral din venituri proprii rezultat la finele
anului 2OL7 care se alocd. pentru finantarea cheltuielilor secliunii de funclionare
Art. 5 Se aprobd programul de investilii la bugetul loca-l conform Anexei 3
care este parte integrantd prezntei hot5.rAri;
Art. 6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazd,
dl. Primar al Comunei ComandS"u, Kocsis Bela, respectiv contabilul comunei.

Comandiu, 15 februarie 20 18

Preqedinte de qedinfi,
Andras Attila Zsolt

Contrasemneazi secretar,
post vacant

