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ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 


COMUNA COMANESTI 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARARE 
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, 

in anul2014 

Consiliullocal al comunei Comane~ti, judetul Suceava; 
Avand in vedere : 

- expunerea de motive a primarului inregistrata la numarul3271 din 25.08.2015; 
- raportul compartimentului financiar contabil inregistrat cu nr. 3272 din 25.08.2015; 
- nota de fundamentare nr. 3298 din 26.08.2015; 
- avizul comisiei de specialitate inregistrat cu numarul3363 din 31.08.2015; 
- prevederile art. 49 ~i art. 82 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile ~i completl1rile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. a) ~i art. 45 alin. (1) din 

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locall1, republicatl1, cu modificl1rile ~i 
completl1rile ulterioare. 

HOTA.RA$TE: 

Art.l. Se aproba bugetullocal de venituri ~i cheltuieli pe anu12015, conform anexei 
are face parte integrantl1 din prezenta hotamre. 

Art.2. Se majoreazl1 fondul de rezervl1 cu suma de 11.300 lei. 
Art.3. Se repartizeazl1 din fondul de rezervl1 suma de 11.300 lei la cheltuieli de 

personal din administratie. 
Art.4. Se valideaza Dispozitia primarului cu nr. 200 din 27.08.2015. 
Art.S. Primarul comunei si compartimentul financiar contabil din cadrul Priml1riei vor 

duce la indepUnire prevederile prezentei hotl1mri. 

Contrasemneaza, 
Secretarul comunei, 

Ionela Monica MAIEREAN 
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Comane~ 

ROMANIA .. 
JUDETUL SUCEA VA " 

COMUNA COMANESTI'· 
CONSILIUL LOCAL 

HOTA.RARE 

privind aprobarea cre~terilor salariale de 12% pentru personalul din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Comane~ti, judetul Suceava 

Consiliullocal al comunei Comane~ti, judepIl Suceava; 
A v§nd in vedere : 

- expunerea de motive a primarului Inregistrata la numarul3273 din 25.08.2015; 
- raportul compartimentului financiar contabil inregistrat cu nr. 3274 din 25.08.2015; 
- avizul comisiei de specialitate Inregistrat cu numarul 3364 din 31.08.2015; 
- prevederile art.1 pct.l din OUG nr. 27/2015 pentru completarea Ordonantei de 

Urgenta a Guvemului nr' 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice In 
anut 2015, precum ~i alte masuri In domeniul cheltuielilor publice ~i pentru stabilirea unor 
masuri bugetare; 

- prevederile art. 6, alin. (1) ~i alin. (4) ~i ale art. 13 din Legea nr. 284/2010 privind 
,salarizarea unitara a personaIuIui platit din fonduri pub lice, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) ~i alin. (9) ~i art. 45 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locaIa, republicati1, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba acordarea unei cre~teri salariale de panala 12% acordat la saIariuI de 
baza brut, pentru personalul din aparatut de specialitate at primarului comunei Comane~ti, 
judetul Suceava. 

Art.2. Se desemneaza primarul comunei Comane~ti, judetul Suceava sa emita 
dispozitiile privind majorarea salarial! stabilita la art. 1. 

Art.3.Primarul comunei ~i compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Comane~ti vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 

Pre~edinte de ~edinta, Contrasemneaza, 
Consilier, Secretarul comunei, 

Ionela Monica MAIEREAN 
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ROMANIA 

JUDETULSUCEAVA 


COMUNA COMANESTI 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARARE 
Privind aprobarea Regnlamentului local de vanzare a bunurilor imobile din 

domeniul privat al comunei Comane~ti, judetul Suceava 

Consiliul Local al comunei Comanesti, judetul Suceava; 
Avand in vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei inregistrata cu numarul 3275 
din 25.08.2015; 

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul primariei inregistrat cu numarul 
3276 din 25.08.2015; 

-avizul comisiei de specialitate inregistrat cu numaru13365 din 31.08.2015; 
-Hotararea Consiliului Local Comane~i nr. 4 din 31.03.2005 privind insu~irea 

inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Comane~ti, judetul Suceava; 
, -prevederile art. 1650, art. 1652, art. 1654, art. 1657 9i art. 1660 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul Civil, republicata. 
-prevederile art.121, alin.(2), art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, cu modificarile 9i q?mpletarile ulterioare; 
In temeiul art.36 alin.(l), alin.(2) lit.c) ~i alin (5) lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administratia publica locaHi republicata, cu completarile ~i modificarile ulterioare. 

HOTARA~TE 

Art.I. Se aproba Regulamentullocal de vanzare a bunurilor din domeniul privat al 
comunei Comane~ti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Secretarul comunei ~i compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei vor 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA CONTRASEMNEAZA., 

SECRETAR, 


Ion SOFIAN Ionela Monica MAIEREAN 


